








TCZA EZ I KRWI



TEGO AUTORA;

SNY O POTDZE, poezje.

MISTRZ TWARDOWSKI, pi piewów o czynie.

DZIEri DUSZY, poezje.

SKARB, tragedja w trzech aktach.

PTAKOM NIEBIESKIM, poezje.

GODIWA, dramat w trzech aktach,GA KWITNCA, poezje.

IGRZYSKO, dramat w trzech aktach.

UMIECHY GODZIN, poezje.

WYBÓR POEZJI, z portretem autora.

W CIENIU MIECZA, poezje.

TO SAMO, dramat w trzech aktach.

WAWRZYNY, dramat w trzech aktach.ABD I LIRA, poezje-

SIEW DOLI, poezje.

WINO MIOCI, poezje.

OCZY OTCHANI, poezje.

PIE O SKOWRONKU, poezje.

SADY, poezje.

POUDNICA, dramat w trzech aktach.

CIEKI POLNE, poezje.

SZUMICA MUSZLA, poezje.

WYBÓR POEZJL wydanie nowe.
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SZKOA





I.

Zwiedzaem dzisiaj szkolny dom,

Podobny innym wcale.

Nad bram kwit Czerwony Krzy
Na czystej ta pobiale,

Wntrza w nim bowiem wszystkici sal

Zmieniono na szpitale.

Zwiedzaem dom, gdzie mieszka ból

I kdy lecz rany.

A kad z ran tych otwar cios

Przez bratni do zadany-

Kadego, co tam ley, twarz

Jest biaa, jak te ciany.

Jest biaa tak, bo wiele krwi

Spyno z ran ku glebie.

Dzi blizny leczy blini, lek

W litosnym dajc chlebie,

Jak blizny zada blini, co ma
Bliniego kocha, jak siebie.



Czy krew stracona, czy ta myl
Zbielila tak ich twarze?

Nie pov.'ie nikt z mieszkaców tych

I milcz kurytarze

I Siostry Miosierdzia, co

Sposobi im bandae.

Myl pyta: Skd ta straszna krew

Przelana zbrojn sil?

Czyli niedosy cierpia czek

Pod zwykych nieszcz bry
e dbano, by na ziemi tu

Za dobrze mu nie byo?

Myl pyta: Po co mord i rze?
Dlaczego te kaleki?

Potrzeba wojny, mówi nam,

Jak s potrzebne leki.

Dobrego wrogiem lepsze jest

I byo tak przez wieki...

Lepsze dla tych, co poszli w grób

I dla tych, co zostali

Bez kropli krwi, bez rk i nóg

I le w biaej sali.

Za ciasno byo w wiecie ju,

By wszyscy si kochali.

Ci, którzy padli, maj dzi

Drewniany krzy zasugi.



e przerzedzili ludzki tok,

By wolniej czul si drugi,

Wolniej od jednej z rk lub nóg

Na cay ywot dugi.

Gdy trzeba tak, có pocz? có?
Co znaczy do lub gole?

Powica trzeba dobro wci
— Na drodze do wyzwole

Znanef;0 pokolenia dla

Nieznanych nam pokole.

Gdy rozum kae czyni tak.

Có mocm, ludzie proci?

Serce ma te, zadanie swe:

Umarych grzeba koci.

Dla pozostaych chowa za
Jodoform: wo Mioci.

Ach, bo có Mio moe da?
Izb i oe czyste

I imi pomazane krwi
W szpitaln wpisa list

1 w kcie doni zakry wzrok
I jkn: Jezu Chryste!



II.

wity jest, gosz, ludzki Duch.

Lecz wite jest i Ciao:

W Mioci bo poczte jest

I pier Mioci ssao

W miejscu, gdzie matki serce dry,

Co dzieci swe kochao.

A co dzi uczyniono z niem.

e z nawisa rzsa?

Który ze zgrai godnych psów,

Co w polu si wasa.
Mioci przedmiot pozna w tych

Strzpach chrzczonego misa?

Bo przecie chrzczono je na znak

Chrystusa, e w swym czasie

Przyszed i Erze imi da,

Co w zotych liter krasie

Wyhaftowane piknie lni

W otarzach na atasie.

Ochrzczono je, siedlisko to

Tsknoty i nadziei,

Modów o sprawiedliwo, prób
O lito... I z kolei

Uznano, e si stao do.
Ba, zado a Idei.
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Wszak: „Nie zabijaj!" gosi si

I niedo na tern jeno.

ycie i zdrowie z wysz te
Spotkay si ocen,

Gdy wiek, co na rze ludzi le,

Szczyci si sw iigjen.

Wic twórczy si wysili duch

Na wsze zniszczenia cele:

O zdrowe ciao pilnie dba,

Bo zdrów duch w zdrowem ciele,

By je trujcy zdawi gaz.

Rozdary w strzp szrapnele.

Lecz wysza pono tkwi w tern myl,

Taj gbszej, mdrszej racji.

By nie rzec jawnie, e si kpi

Z czternastu Paskich Stacji,

Mio na Mus si zmienia, lecz

To zmiana deklamacji.

Zaiste, nie zaprzeczy nikt,

e jest konieczno w musie.

Bo gdy si kra i zarn chce,

Nó nie mie spa w lamusie.

Historj gieda robi, mów,
Lecz zamilcz o Chrystusie!

Przecz pod frazesów skrzydo kry.

Jak strusie, gow w strachu
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I krzycze w gos: „Czerwony Kwiat!

Gdy poar jest na dachu,

Nie po to, by by jasny dzie,

Lecz by rabowa w gmacliu?

witego liasa, w same czas

Sposobnej dz rozterlci.

Hasa Wolnoci Ludów, zbir

Dla handlu i szacherki

Naduy i sztandary cne

Na niecne zmieni cierki.

Chep si, Europo wiata, chep
I sromaj si swej chluby,

e, gdy idea zici si.

Speniajc twoje luby,

To przeto, e korzystny by
Trafem dla twej rachuby.

I niech oczadza si, kto chce,

Historjozofji dymem,
e Rozwój czy te Poster hcia

Wojny, by wzró olbrzymem
I, by Adamem w Raju by.

Trzeba by wpierw Kaimem.

Bo bawochwalstA^em lepem jest

Ten postp, ten automat.

Co miady, jak djabelski myn,
Tumy czowieczych gromad.
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t^y z nich omanów tworzy mgiy.

Kadzide mdych aromat.

Nie wierz, e od ludu lud

Pieszczotnych chce ucisków.

pi w piersi tumu straszny zwierz

O kach stu krwawy cli pysków,

Lecz zbrodzic jest, kto szczuje go

Dla swych kramarskich zysków.

I jeli Chrystusowy Sen

Na dziko zla balsamy,

Zagodzi srogo, któr smok

W spokojnych miast zia bramy:

Chrystusa, jako lewy otr,

Dzi kramarz Iy i kramy.

Zbyt gorzki mnie zdejmuje miech
Z snutego cigle mitu.

e ta okropna rze to krok

Do Miasta Snów, do Szczytu,

Gdy Jeruzalem Nowa dzi

Zowie si: rynkiem zbytu.

Wiem: prawo ycia twarde jest:

dz i zatargów strumie.

Lecz wstyd, e zmieni nie chce Czas

Narzdzi porozumie,

A umie, jak tchórz, uski ka
Na oczy podych sumie.
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Dla uwietnienia dnych krwi

otrów i baznów, komu,

Jeli nie tumom, kaza i
Na jatki wród pogromu.

By tym wygodniej byo, co

Woleli zosta w domu.

I oto id noc i dzie

Przez krwawy pól manowiec,

A kady dumny z nazwy swej

Jednostki: szeregowiec,

Nie wiedzc, e caoci wszak

To wszystko szereg owiec.

Nie bdQ*, Wojno, hymnów pia,

Ni sawi ci peanem.e cudem techniki, e krwi

I poóg oceanem.

Niech rab ci schlebia przeto, e
Molochem i tyranem.

By z wiata hab zmy, co z nas

Kadego musi skrywa,

Wielkiem Misterjum ciebie zw.
Ghc maski z faszu zrywa,

I jeno szczerze kad rzecz

Imieniem jej nazywa.

Oto jest prawda, której w twarz

Odwanie spojrze stajem:
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e czek to zawsze jeszcze zbój

I ziemia nie jest rajem,

A „mio" to niemono li

Poarcia si nawzajem.

Bandyta»rycerz dotd yw,
Jak w redniowiecznej kniei,

Cywilizacja nasza za
To jeno Treuga Dei,

Wród której wszak co pewien czas

Nie brak na up nadziei.

Zaatwia czek rachunki clice,

Jak rabu w czarnym lesie.

Wic niech nie szuka na to nazw

W idei gdzie bezkresie.

Lecz niech jak szczery mówi otr

O krwawym interesie.

I czemu nie rzec tego wprost,

Lecz: naprzód Ras Rónic,
To znowu Wolno Ludów ga.

Bój Krzya z Póksiycem —
A ludziom dobrej woli... mir

Z oszusta wieci licem.

O Wojno, najpodlejsze zo
Zrodzone w bezrozumie.
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bepcce, jak brutalny gniot,

Po ludzkich istot tumie,

Podobna rodnym siostrom swym:

Trdowi, ospie, dumie!

Nikczemnych bitew poczet, co

Tum ludzi okalecza,

Wznosi k' godnoci, jako Czyn
Zaszczytny, ma cze czecza.

Gdy w nim shabiono nawet Krzy,
Jako rkoje miecza!!!
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ni.

o, szkoo, zanim kiedy znów

Nadejd czasy zmiany:

Ty wchoniesz w siebie cia tycli ból,

Co jkiem wsika w ciany

I zapamitasz wszystko to,

czem dzi mówi rany.

Przepój si woni, któr tchnie

Gaza i krwawa wata

I dzieci mae, które s
Przyszoci, jutrem wiata.

Zawczasu prawdy ucz, by im

Nie przysza w póne lata.

1 gdy znów kiedy w salach tych

Popynie sów obfito:

e ycia celem Mio jest,

Nie dz surowych syto,
e sprawiedliwo rzdzi nam

1 miosierdzie, lito:

Ty szepcz, e dawno rr.i-^a. czas

Zudzenia i liryzmi:,

e pust bak mrzonki s
Ludzkoci, chrystjarizmu

I czego wojni! uczy nas,

Zimnego ucz cynizPiU.

Tacza ez i krwi. 2 17



w ewangeliczne cnoty dzi
Wierzy si pod drwin groz.

W poezjach mona czuli si
Nad git wiatrem brzoz,

Lecz w yciu trzeba przecie czu
Praktycznie myle proz!

Co si zdawao sil si

W zmaganiu ducha z ciaem,

Co podnosio serca wzwy,
Nazwane Ideaem,

Przeytkiem stao si i dzi

Jest zwykym komunaem.

eby bliniemu blinim by
I suy sercem prostem,

e mio i braterstwo s
Jedynym duchów mostem,

Wszystko to jest wygodnym li

Polorem i pokostem.

Ucz, szkoo, e si nazbyt sów
Podmosycli darmo traci.

Bo podstp, chytro, lisi chód

W praktyce wicej paci,

A skryta zdrada, z krzywdy zysk

Ma miano dyplomacji.
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Trudno za mar goni wci,
Jak dzieci za motylkiem.

Granie anielskich w duszy harf

Oddawna pi zamilkiem

I, jako w jaskiniowy czas,

Czek jest czekowi wilkiem.

Ach, marzycielem dugo do
Byo si zbyt szalonym.

A nie ulega chyba te
Wtpieniu, w wzgldzie onym,

e trzeba albo drugich gnie,
Albo te by gniecionym.

To, szkoo, wpajaj w dzieci mózg:

Cze gwatu i obola.

Pici, pod któr w zbrodni gna

Posuszna ludów dola.

Aby, dziczejc, dziko sia.

Bo taka silnych wola.

Lecz gdy drgnie w którem z dzieci co.

Co ludzk jest godnoci,

Gdy snu w nim ocaleje strzp,

Co zowie si Wolnoci:
e, jak czek czeka, ludu lud

Nie moe by wasnoci:
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Gdy bynie w jednem cho ta myl,

Niech gniew mu sponi lice,

Niech dziko raz uwici si,

Iszczc myl-byskawic:
e Brutus jeden i sam by

I jedn mia prawic!
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JESIE PAMITNA





o, ty niezapomniana, a do ycia koca,

Pierwsza jesieni wojny! Pikna zawsze

Kras uroków tysica, —
Lecz w te zowieszcze

Czasy, w te najkrwawsze,

Objawia si cudna, jako nigdy jeszcze!

Ty druga wiosno nasza, polskiej ziemi chwaoi

Jak ba stubarwna, zachwytem zaklta.

Bysa wietnoci wspania
Na jasnem niebie.

Jak nikt nie pamita,

Przecigna piknoci swoj sam siebie!

Wysilia si, zda si, na wszech czarów przepych.

Dobya z ona wszystkich skarbów kroci.

Jakby chcc ludzi, zem lepych.

Olepi ask
Swej boskiej dobroci.

Niesychanej urody swej rajsk przepask.
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Szy puki cae, niby rucliome zagony,

Zjeone ostro kosami bagnetów,

Wzdu dróg cigny furgony,

Wród pól obozy.

Jako wzgórki kretów.

Namiotami mrowiy si w przeczuciu grozy.

Jak glucliy grzmot podziemny, liuczay gdzie dziaa

Gosem ponurej okruciestw przygrywki.

Ju w dali krew si gdzie laa,

Z za widnokrgu
Gniadosze i siwki,

Wietrzc dym, niespokojnie parskay w poprgu.

Jakby wiat wstrzyma chciaa w zbrodniczym zapdzie.

Pont przeszczodre otwara sezamy.

Jak w bogiej szczcia .legendzie.

Li mienic w kruszce.

Mgy w wonne balsamy.

Podobna czarodziejskiej, dobroczynnej wróce.

Zdaa si mówi: „Wszystko daam wam w nadmiarze,

Czego chce serce i dusza zapragnie,

W hojnym sypnam wam darze

Zbó plony niwne,

A kto ga nagnie,

Zerwie w sadach mych pody soczyste, poywne.
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„Niby dugiego roku owocna niedziela.

Po znoju orki, sicjby i doynek,

Przyszam ta, która obdziela

Bogosawiestwem
I niesie spoczynek.

Tchncy czystcm sumieniem i snu bezpieczestwem.

,,W gbokie spichrze daam wam ziarna obficie,

W- bróg — siana, aby mlekiem cieky krowy.

Som na strzechy poszycie

I na spokojny

Sen, dla wsparcia gowy,

Snopek... A wy idziecie na straszn rze wojny!"

Jakby chciana ich odwie i przyku ich kroki,

Rozwia pokus rozkoszne ponty.
Wszystkich swycli wdzików uroki,

Aby ich spta
Najstodszemi pety,

Da im do wyczerpania tchu si zapamita!

Pod niebiosa, zawrotncm marzeniem obdne.
Nieme natchnieniem bkitnej ekstazy.

Dwigna lasy odne,
Bukowe bory,

W bursztyn i topazy

Zmienione, gorcymi grajce kolory.



Kpy sosen i wierków, o szmaragdu niedzi,

Przeplota jaskr palety szalonej:

Zota i broiizu i miedzi, —
Brzozy, topole,

Jawory i klony

Przetapiajc w rumiece, w uny, w aureole.

Ponad nimi, jak namiot przychylnej opieki.

Bkit rozpia zadumany w górze,

Niebiosa stare, jak wieki,

W skonów turkusie,

W zenitu lazurze

Ciche, agodne, sodkie, jak sen o Chrystusie.

Rozpostara oboki o jaminu bieli,

nienem abdzi stadem przez bezdenie

Po nieb pynce topieli

Gdzie w wiaty inne:

Ludziom' przypomnienie,

e s rzeczy wysokie, czyste i niewinne.

Stawów woda bkitn zwierciade powok
Strop przyjmowaa w objcia swych brzegów.

Przejrzysta do dna gboko.
Niby zachta,

e — siostrzyca niegów —
Ze myli zmyje z duszy, bo czysta i wita.
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Nigdy nie bya bardziej sodka i agodna

Milczeniem wzgórzy i pól zadumaniem,

Spokojna, zota, agodna:

Jako w mgie mikkiej

Przesonie, zaraniem,

Kiedy wiat róowiy umiechy jutrzenki.

Nigdy nie bya bardziej — w swej przdzy jedwabnej —
Kuszca tcinieniem pieszczoty niewieciej,

Namownej, ciepej, powabnej:

Jako w poudnie.

Gdy przymilnie pieci

Soca caunek lico, co pod wiewem chodnie.

Nigdy nie bya bardziej roztskniona, senna.

Lub bezsi lenistwa omdlaa,

Bardziej tajemna, bezdenna:

Jak o wieczorze.

Kiedy zapraszaa

Myl w koysank modrych oparów, jak w oe.

A jednak zbytkiem wszystkich swych czarów rozrzutna.

W pogodzie swojej krya otcha alu

I bya smutna, tak smutna.

e nieb bezedno

Z pery i opalu

Zdawao si ogromn, wezbran z jedn!
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Caem bogactwem swego przepychu przelewna,

Pod zamylonym, matowym szafirem,

Bya tak rzewna, tak rzewna,

Jakby okryta

Lekkim bya kirem,

Z za którego bolesny póumiech wykwita.

Pogoda twoja zdaa si dziwnie mogilna.

Spokój — cmentarny, cisza — jak na grobie,

Pikno twa strasznie bezsilna

Zoto -— zatrutem.

Dal — jakby w aobie.
Niebo — litoci zaw, a soce — wyrzutem!

Bo niebo takie czyste — a czek krwi si plami.

Obok niewinny — tam poar, rze, zbrodnie,

To cicha — dal grzmi dziaami,

Wiatr siew rozplenia.

Lni soce zapodni,

A jeno czowiek, czowiek jest hab stworzenia!

Pogodna, duga, smutna, do zgonu pamitna.

Jesieni tysic dziewiset czternasta!

Poznaa serc naszych ttna

I drogowskazy,

Z których wolno wzrasta:

Trupy, zgliszcza... I patrzc, konaa dwa razy!
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onierze w pukach niby ruchome zagony,

Szli w dal kosami bagnetów zjeeni.

Po ziemi depcc rodzonej,

W swych braci onie

Szuka przymuszeni

Wolnoci swej Ojczyzny, obce niosc bronie!

Twardzi, niemi, szli wymóc! Poszli — i wymog!
Po wasncm ciele krocz, kroczc gleb!

A nad ofiarn ich drog
Lni nadwilaskie

Nieszczliwe niebo,

Bkitne i marzce, jak oczy sowiaskie...
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Zdejmuj z wiey
Spiowy dzwon,

Którego ton,

Gboki dwik,
Od wieków biey,

Wci szerzej, szerzej

Roznoszc ziemi jk
W powietrznych dal bezbrzey,

W dal czterech wiata stron.

Zdejmuj z wiey
Spiowy dzwon,

Co tam mia tron,

Gdzie wzniosy szczyt kocioa
Tsknoty z ez padoa
Nad niebios wznosi skon
I woa, woa,

By kornie chyli czoa

Przed moc, w której duszom schron.

Zdejmuj z wiey
Spiowy dzwon,

Kdy od wieków lat

Zawieszon, w wiat

Tacza ez i krwi. 3 33



Niós gos pacierzy...

Dzi patrzy on

Na pó spalony plon,

Na zgliszcza chat

W podmiejsk zbitych wie,

Na poar, dym i rze.

Nad starcem, dzieckiem i niewiast

Pogro zawis zgon,

Oddechy dawic on...

Puk cofa si onierzy,

W szeregach ich wyomy...

Nie bd broni grodu bron!

I wyludniaj miasto

I opróniaj domy,
Zdejmuj z wiey
Spiowy dzwon.

Ostatni ton

Nabrzmiay, peny, wielki

Wyda, wywaon z wiby szpon,

Trcony dzwon:

Jk guchy grozyl...

Z wiey wzleciao stado wron,

Rusztowa trzeszcz beUci

I skrzypi lin powrozy...

I z wiey, kdy mia swój tron,

Spiowy schodzi dzwon.
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ywych woa, zmarych paka, ama gromy

Dzwon spiowy, co si buja nad poziomy,

Dzwon powany, dzwon czcigodny, dzwon do*

[stojny...

By si nie sta upem wroga.

Zgrai zbrojnej.

Strach go znia dzi, ponia ludzka trwoga.

Dzwonie, ziemi jk szerzcy w niebie!

Dzierc ci na sznurach w rku,
Z trwogi ci zdejmuj, z lku
Nie o ciebie, lecz o siebie!

Nie bdziesz wzywa ywych
Do skruchy i modlitwy

O sumienie niewinne,

O braci miowanie,

O ycie dobroczynne,

zachowanie

Od powietrza, godu, ognia i wojny

1 o zgon spokojny...

Nie trzeba sprawiedliwych,

Lecz krwawych rk do bitwy.

Do rzezi i do zbrodni:

Do morderczego miecza, poarnej pochodni!

Nie bdziesz zmarych paka,
Nie trzeba alu i litoci,
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Bo al to sabo, zaka,

A do pamici praw niecli nikt nie roci.

Potrzeba, aby wicej pado
Dla kruków stada, które wiat obsiado,

Na er i up;
Potrzebny cigle trup.

Niepoliczeni pójd ku mierci otchani,

Nieaowani, niepakanil

Nie bdziesz ama gromów
Gniewnego nieba,

Bo niedo jeszcze ich.

By burzy ciany domów,

Zadawa piersiom sztych.

Pocisków trzeba,

Trzeba dzia.

Rozpta si zniszczenia sza,

Niedo s liczne groby, truny.

Niech bij gromy i pioruny!

Ustpi musisz, dzwonie, dzwonie.

Oskarycielu niekryjomy,

Jawny, natrtny dusz wyrzuciel

Dzikie si rokieznay chucie

I namitnoci odmt ciemny.

Ty zbyt wzniesiony nad poziomy,

Z górnym bratae si obokiem.

Musisz by niski i przyziemny,
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Jak niskim czIo\\aek jest nikczemny,

By nic nie byo ju wysokiem,

By nic do nieba nie wznosio czoa,

Gdy jedno pieko winno by dokoa!

Spuszczono z wiey
Spiowy dzwon.

I oto on:

U stóp ich ley
W zelywej prociu ponie^wierce.

Dzi, gdy w obrczy gstyci twierdz

Na caym wiecie niema serc.

Spiowy dzwon,
— Ostatnia rzecz, majca serce.

Co byo sercem wsz^-stkici on
I drcym jkiem swym zaprzecza.

e spi jest twardszy, ni pier czecza,

W zniewadze onicmiony ley...

Zguch jku ton,

Spiowy z wiey
Zdjto dzwon.
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BIAA CHORGIEW





Od dugich, cikich dni

Miasto bogate, dorodne, spokojne.

Jakby pod gniotem strasznej zmory ni:

Przeywa Wojn!

SiedHsko — wczoraj jeszcze
—

' dobrobytu,

Przemysu, sztuki, w radoci rozkwitu.

Zmienione dzi nie do poznania

I nie do wiary,

Nowe oblicze odsania:

Jedne koszary!

Place, plantacje, ulice

Jawi piechot, konnic,

Sztandary, lance, bagnety,

Dziaa, furgony chye...

Gmachy zmienione w lazarety.

Na nich Czerwone Krzye...

Równe rzdy kamienic, jak w szyku onierze.

Je, niby bro, ostre swe szczyty i wiee.
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Miasto z trzech stron oblone,
ciskane coraz cianiejszym piercieniem.

Zdane na tward obron,

Tumionem dry przeraeniem.

Za widnokrgu wysunite krace.

Zaciekle broni go szace

I z dali co dnia,

Jako psów nawaa.

Co od obcego strzee wsi przychodnia.

Szczekaj dziaa.

Widziane z szczytów wie,
Na nieboskonie caym wzwy i wszerz

Dymu czarnego cauny,

A noc uny,

W kocioach ciba, natok szary

Kaja si grzechów swojego ywota,

Bije si w skrusze w piersi: moja wina!

I prosi odwrócenia kary
^

I przykazania przypomina.

Tum bogobojny skada wota

I w zmiowanie niebios wierzy

I daje na msz, na ornaty.

Na wiece zdobne w sztuczne kwiaty

I krzyem przed otarzem ley.

Przyzywa Boga kada dusza.
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Modlitw baga, zaklina, w^Tnusza

ask zbawienia od przemocy zbrojnej.

Od powietrza, godu, ognia i wojny!

Po domach cisza...

Kady kogo traci,

Powszedniej doli swojej towarzysza:

Ojca, lub syna, lub braci,

A Bóg wie, czy im wróci dadz nieba.

I pozostali dumaj w aoci...

Ale y trzeba:

Zaprowadzaj cise oszczdnoci

I na niepewne, na najcisze czasy,

Gromadz z trosk zapasy.

Warsztaty stoj pustk: gusza, zastój...

Sam jeden sobie, stary majstrze, piastuj

Narzdzia swego rzemiosa!

Burza uniosa

Z sob tw czelad...

Z pustego w próne trudno przela.

Jak pracom, tak zabawom kres...

Ustay rojne widowiska,

W powodzi trosk i ez,

Które ból z oczu wyciska.
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Jakby wymioty cztery wiatry,

Puste widownie i teatry,...

Krwawy Los daje dzi igrzyska!

Szeregiem ustalone lat,

ycie wzburzone ode dna.

Codzienny przewrócony ad,

Czek wytrcony z nawyku kolei.

Niech do zaj swych bezwiedna

Podnieca niecierpliw drczk.
Przyp>^w i odpyw trwóg, nadziei

Syci niepewno i gorczk.
Nikt si domowych spraw nie ima,

Co byo trybem ycia, zniko...

Miasto si trzyma —
I przywyko.

Kady wypadki wietrzy, chwyta, ledzi..

Nikt w domu nie usiedzi.

W ulicach kupi si rzesze,

W mig rozchwytuj najwiesze depesze.

Co, jak gobie biae z nowin.

Kr z rk do rk i w tumie gin.

Zgniecione na ziem padaj, póki

Stopy nie wdepc ich w bruki.
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Tum kbi si przewaem czarniawej lawiny,

Oblega sklepów i ksigar witryny,

Kdy na mapach barwne chorgiewki

Znacz ostatnie ruchy wrogich armji

I zapa krewki

ywymi spory karmi.

Cho prze wci wyej grozy fala.

Opór podnieca i zapala.

Niepokój, krzj^wda, strata wzmaga

Nienawi... Dwiga si odwaga...

Miasto zacina si w swej duszy,

lonie zuchwao w niem, hardzizna;

Nic go nie ugnie, nic nie skruszy.

Ni brak ywnoci, ni droyzna,

Klnie niedowiarki, gromi sobki:

„Bierz czart wygody i zarobki!"

Najazd oburza!

Mciwo gniew jtrzy i podwaja.

Zgiek, ttent, turkot zamtem upaja.

Huk oszaamia i odurza...

Dusza odwetem ponie zbrojna:

Wic Wojna!

A o potdze jej grozy

I o ofiarach wiadcz nieustannych

Cignce gsto sanitarne wozy.
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Wiozce rannych —
I wród gonitwy wciekej, oszalaej,

Raz wraz pdzce na miasta obwody,

Z przeraliwymi, dzikimi sygnay,

Wojskowe samochody.

A oto pewnego rana

Pierwszych przechodniów zdumieniem uderza

Najgbsza zmiana!

Oko samemu sobie nie dowierza:

Miasto jak gdyby wymaro,
W ulicach cisza miertelna...

Nigdzie onierza...

Dzia ani sychu... Co ciska za gardo...

Myl, od radoci tajnej nierozdzielna.

Odurza, jak haust wina...

Chwila jedyna!

Niema jarzma! Wreszcie!...

Górne, niechwytne nadzieje!

Ulga niezmierna i nowo!

Myl przytomnieje...

W powietrzu jaka dziwna tymczasowo...

Nieuprztnite place w miecie,

Ulice pene mieci, prochu...

Jakie wzruszenie, wiew popochu

Przestrze przenika...

Dosta jzyka!
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Zniky powozy i doroki...

Na progach domów kobiety,

Suce, struki.

Szepc nowiny...

Opodal sklepów spuszczane rolety

Chrzszcz, jak salw karabiny

I w lad zatrzaskiwane bramy

Napit rozbijaj cisz...

Na rogach ulic z odezw afisze:

Ludno oddana sobie samej...

Cofnito z miasta wojsko w nocy

Wskutek przewagi i przemocy

Si oblniczych... Serce staje...

Gród si poddaje!!

Z jasnego nieba grom uderza!

Wie byskawic si rozszerza!!

Bolesna wie!
Dotkliwy zgrzyt!

Gród traci star cze!
Gród traci wstyd.

Jakby upada niewiasta!

Odwieczna dusza miasta,

Co miaa przeszo pen chway.

Urgajca w swej dumie czasowi,
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Zraniona w swojej godnoci wspaniaej:

O sobie nie stanowi

W samopoczuciu sob wadne,

Miasto bezsilne dzi, bezradne!

Zgwacone w swojej woli.

Poród upokorzenia mk.
Spada do sprztu roli.

Przechodzi z rk do rk!

Ludno bez wadzy i opieki,

W trwodze i niepokoju...

Jawi si jakie wóczgi, kaleki

Dwuznaczne, o nieznanej twarzy...

Wizienia zostay bez stray...

Lud lka si gwatów, rozboju...

Rodz si podejrzenia zdrady,

Spisków uknutych w tajnej zmowie,

Poszepty czarne, gosy krucze...

Naprzeciw wyjechali ju miasta ojcowie,

By wej w ukady.

Wrczy grodu klucze...

Maj by wzite z miasta zakadniki...

Wydano rozkaz na wol-niewol.

Zabi strychowe okna i dymniki...

Wnet wkrocz pierwsze patrole!
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„Ku habie przypomina ten dzie bd wnuki!"

Twarze mieszkaców nieme, przybite, zgnbione
Serca w bezsilnym swoim buncie ponione,

Dusze zdeptane, szare i guche, jak bruki.

A w górze, w górze na szczycie ratusza.

Byska pod niebem zatknita

Chorgiew biaa, na te krwawe wita
Niezaszczytnego boju!

Oto, jak miasta dusza,

Wiotka i chwiejna powiewa!

Zda si, gob pokoju

Ostatni odlata!

Nad toncym okrtem unosi si mewa!

Nie! W wietrze, co dzi wieje duchem czasu z wiata,

Ta chorgiew wzniesiona na najwysze ostrze,

Gdy na bkitach powiew j rozpostrze.

Jest — na okol zewszd widna cae —
Jako w dziennikach owo „miejsce biae".

Co, wiecc plam, myli wyjawi niezdoln.

Jest tem najwymowniejsze, ezcjjo rzec niewolno...

Tacza ez i krwi. 4 49





WRÓD BURZy





Zaskoczya nas burza wród martwego lasu

Niegotowych, nieprzygotowanych!

Tak dugo sposobnego czekalimy czasu,

Nasuchujc znaków spodziewanych,

Lecz nie zjawia si aden — w niebie, ni w czowieku —
Nam lecym w bezsiy letargu,

Z domi w twardych okowach, na elaznym wieku --

Wzywajcym ywioów zatargu.

Przez wiek dugi sptani, niewolni, okuci

Sprzymierzeczej czekalimy chwili.

Wulkanu, co wybuchem nas z grobu wyrzuci.

Gdzie nas ywych przemoc wtrcili, —
Orkanu, co rozpali w swych wosach gróz uny

I rozpta potgi drzemice

I w rce niecierpliwe poda nam pioruny

Krzyczc: „Kujcie elazo gorce!"

Sposobny wyzwolenia czas, o którym pola

Nasze marz i ni nasze dusze,

Stwarza duga, cierpliwa, wytona wola

W wrze serdecznych tajnej zawierusze...

Czekaa kada chwila nasza ziemi trzsie,

Jak ciciwa drc, gdy jej zasign.

Myl kada naprona w nas bya, jak misie,

Kade czucie napite, jak cigno.
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I kiedy nas nadludzki, bezsenny w^^siek

Z si wyczerpa i wycieczy z mocy,

Gdy na chwil nas upi znueniem dnia schyek,

Oto nagle, znienacka, wród nocy.

Zanim czonki nam skrzepi sen, co si niesie

Zerwa pta i zdepta z odraz:

Zaskoczya nas burza z piorunami w lesie.

Krzyczc: „Kujcie gorce elazo!"

Godzina wymodlona walki i ora
Uderzya przeniewiercza, zdradna,

Gdy nas za gardo jeszcze dusi piercie wa,
Kiedy wola w nas sob niewadna!

Wezwaa, bymy skro sw wieczyli wawrzynem.

Gdy nas wieczy obroa z oowiu.

Woa, abymy silnym zmartwychwstali czynem.

Gdymy byli w si niepogotowiu!

I gdy w ogniu dzi stoj cztery wiata rogi

I wolnoci kady chwyta czasz,

My bezradni! I mamy przyjaciómi wrogi,

Przyjaciómi — wieczne wrogi nasze!

Do, co gniota nas zawsze, podaj na zgod.

Do z uciskiem podaj askaw,

By rk nam przytrzyma, odj jej swobod,

By nie moga sign po swe prawo!

54



o, wielki Boe Dziejów, tajny i szyderczy!

W twoich gromów, w piorunów twych kuni.

Bagalne nasze rami, co ku tobie sterczy,

Kajdanami swojemi ci bluni!

Jak kowada serc naszych, woli naszej mioty

Maj speni twych wezwa rozkazy.

Ku elazo gorce rkoma Heloty,

Co sptane zimnemi elazy!

Lecz nie zorzeczym tobie, nie bdziem urga.
Nie opucim bagajcych ramion!

Los nasz, wiecznie pioruny jeno na si ciga,
Pieczciami wieci krwawych znamion!

Bijcie gromy! Trzaskajcie w nas groty byskawic!

Oto nasze obnaone piersi!

Wyzywamy was lasem wycignitych prawic.

My, mk jeno wybrance i pierwsi!

Jedna nam dzisiaj jeno modlitwa zostaa:

Zwartych zbów, zacinitych pici!

Modlitwa o pioruny dumna i zuchwaa:

Niech nam w gromach, w piorunach si szczci!

Jak posgi kamienne, elazne rk pta
Wznosim, gromy cigajc z oboków.

My, o których li piorun jedynie pamita!

Niech w nas bije, a strzaska stal oków!-
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u SKAJSKIEJ BRAMy





cichnij na chwil, wrzawo wojenna ora
I ty. nieszczcia jku! Niewiast i ma
I dziecko widz!... Oni to? ywi? Czy cienie?

Jestc to jawa oczu czyli przewidzenie?

Zaiste, to ich boskie, wieczyste postacie,

W niemiertelnej boleci wzniosym majestacie,

W posgach pikna pieni oddane wiecznoci,

wit apoteoz rozki mioci.

Czuw.im, patrz... O, znam ich i wiem, jak sio zwali...

Czyjcm zaklciem wskrzcli, w ciaa zmartwychwstali?

Znika rzeczywistoci i zudy granica!

Przeszo teraniejszoci jest! Widz ich lica,

Sysz gosy... Nie roi widziade myl chora...

Oto widz mnego przed bojem Hektora,

A przy nim posta pikn smutnej Andromachy,

Co w sercu ze przeczucia ywic i przestrachy,

Astyjanaksa trzyma maego na rku
I gadzc do mow, baga w drcym lku:

„O, ty niebaczny! Zgubi ci twoja odwaga!

Czy si serce w twej piersi na t myl nie w/dragi:

Jaki nam los gotujesz okropny, straszliwy?

Czy nie al ci dziecicia i mnie nieszczliwej.

Która zostan wdow, gdy, mordercze zgraje

Rzuciwszy w bój, pozbawi ci ycia Danaje?
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o, raczej, niech mnie schonie noc ciemnej mogiy,
Nibym utraci miaa ciebie, o mój miy!
Bo nie zostanie dla mnie pociechy po tobie,

Jeno pustka obdna i rozpacz w aobie!
Utraciam rodziców, gdym dla serca gosu
Dom u stóp lesistego rzucia Plakosu

I ty mi teraz ojcem, matk, siostr, bratem,

Kochankiem mym i mem, wszystkiem, caym wiatem!
Wic zlituj si nademn, nie rzucaj w rozce!"

Na to Hektor odrzecze kochanej m.aonce:

„I mnie niepokój w serce ga dem kryjomem.

Lecz okrybym si hab wieczyst i sromem.

Gdybym, jak tchórz, nie dzieli w boju braci doli.

Zosta mi moja mna dusza nie pozwoli.

Bo wzywa mnie nadzieja wita i ofiarna,

Cho j kirem aoba odziewa dzi czarna.

Sobiem winien, nad pónych lat srebrn siwizn.

Dobr saw, a dziecku swobodn Ojczyzn.

Przewiduj, e czeka mnie mier w krwawym pyle.

Lecz wasna moja dola nie straszy mnie tyle.

Jak twoja, o nieszczsna, gdy w dniach trwóg i klski

Porwie ci zlan zami, skrzywdzi wróg zwyciski.

I w opuszczeniu gorzkiem, co podych omiela.

Pozbawiona maonka, swego ywiciela.

Musiaaby, u obcych ludzi na wysudze,

Poniewoli zamiata z kurzu progi cudze
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I dla pani swej, czczc j ugiciem pokonu.

Nosi wod z Mezeju lub Hiperyjonu.

Niejeden wtedy, wiadom, czem bya zawczora,

Widzc ci, powie: Patrzcie to ona Hektora!

A tobie tem gortsze ból kae zy roni.

e nie masz ma, który mógby ci osoni".

Tak rzecze i ramiona wyciga do syna.

Lecz cofa si i z paczem garnie si dziecina

Do matki, przestraszona postaci nieswoja

Uzbrojonego ojca, zmienionego zbroj.

Za.mial si rodzic drogi i matka kochana.

Wic Hektor hem zdejmuje i nagnie kolana.

Stawiajc go na ziemi. I wyzbyte lku
Dziecko drogie cauje, koyszc na rku
I modli si, gb serca Bogu otworzywszy:

„Panie, daj, aby syn by od ojca szczliwszy

I lepszy. I gdy stanie si, e w boju zgi*?.

Niechaj jje i serce pociesza matczyne."

To rzekszy, dziecko onie oddaje w ramioni,

Co przez zy umiechnita tuli je do ona,

A sam wzruszony gaszcze jej rk w swej doni

I ostatniemi sowy odzywa si do niej:

,,Ostaj z Bogiem, najdrosza, i nie trap si w duszy

Zbytecznie! mier bez woli Boga mnie nie ruszy!

Tchórz, czy dzielny, z miertelnych aden urodzony

Nic ujdzie doli sobie z nieba przeznaczonej.
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Wracaj do domu, pilnuj codziennej roboty,

A nam, mom, wojenne pozostaw kopoty".

Ucisn j, hem wdziewa i pasa przykraca.

A maonka do domu z dzieciciem powraca.

Stawiajc kroki wolne, bezwiedne, niechcce,

Odwracajc si cigle, zy lejc gorce,

Aby w domostwie cichem, wród komnat ukrycia,

Opakiwa maonka, ach, jeszcze za ycia.

O, wizjo niemiertelna, wieczysta Homera!

Czyli, co w pieni yje, nigdy nie umiera?

Czy bole, któr twórczy sen w ksztat boski skusi.

Wieczycie trwa i wiecznie cierpie w sobie musi?

Na wieki w doskonay wzór zaklte stado!

Zda si, ycic strzaskao dzi twoje zwierciado

1 w bezliku okruchów, w kadym jego zomku
Odbio cay obraz, jak rysy w potomku.

Ile tysicy razy dzi na naszej ziemi,

Z najmniejszymi drobiazgi, z barwami wszystkiemi

Powtarza si bolesna ta scena codziennie,

W niemiertelnej prostocie wiernie i niezmiennie!

Która kobieta moda, w zach cichych mczestwa.

Nie jest dzi Andromach w przedjutrzu wdowiestwa!

Które z dzieci dzi nie jest, pod matki pieszczot,

Astjanaksem, bezwiedn jutrzejsz sierot!

I przytomna rozce, syszca to samo.

Ach, która dzisiaj brama, nie jest Skajsk bram!
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POCHODy





ktu wiadKiciu byl, widoku nigdy mc zapomni!

Kiedy szli karnym krokiem zbrojni i ogromni,

Pod nicbcu), co pod mglisty ai nalotem opalu

W pogodzie swojej kryo dziv,ny wyrzut alu,

A przyroda spokojem zocia si soca.
Serce bczsilnem piknem swem rozdzierajca.

1 szy szyki, szeregi, puki i gromady.

Co opróniy z mów miasta, wsie, osady,

Bez przerwy, bez ustanku, bez chwili wytchnienia,

Wszystkicmi drogi, cale ludzi pokolenia

1 zacz si ogromny ten pochód pochodów.

Niewidziana, olbrzymia Wdrówka Narodów.

Stay zboa na polach, docliodziy niwa —
Oni szli przez t ziemi, niby lawa ywa.
Zto pola, z drzew zwide opaday licie —
Oni s/U w ddach jesieni groni uroczycie.

Ziemi zbieliy niegi, a oni po niegu

Szli cigle, szyk za szykiem, szereg po szeregu.

1 powrócia wiosna w zielonej oprawie —
Oni szli jeszcze, jeszcze, ju po nowej trawie

T<;t!Z» lez i kiwi. 5 65



z ziemi swej stratowanej i osieroconej,

Wszystkiemi szli drogami na trzy wiata strony,

Mundurami trojakich kolorów obcili,

Cho jednej byiy barwy ich krew, zy i myli.

A przeszli.., I na dugie tygodnie, miesice

Nastaa cisza cika, milczenie gniotce.

(Jzasem na widnokrgu, poród modrej pustki,

Bynie z mgy, jak powianie poegnalne chustki,

Róa biaego dymu i huk guchy trzasku:

Bdny strza w rol, jakby ptak trzepa sie w pii ku.

Po wsiacli jeno kobiety i dzieci i starce...

Kryj si, me wyclaodz ku wspólnej pogwarce.

Spytany nikt si wieci z obcym nic podzicU,

Jakby nic nic wiedzieli zgoa, nie syszeli.

Darmo pyta o puków, co tdy szy, miano, —
Udaj, jakby wszystko dawno zapomniano.

Nie zdradzi si nadzieja w nikim, ni obawa,

Nie znajdzie si, kto powie, e wie, o co Sprawa.

Kto z mieszkaców, z kim poszed, nie dowiesz si

[w chacie,

Wystrzegaj si wspomnie o synu, o bracie.

Nikt nie przyzna, e sysza grzmice gucho dziaa.

Strony wskaza nie way si, gdzie bitwa wrzaa.

Zda si, e wszyscy weszli w nawyku koleje...

A jednak czu w przestworzu, e tworz si Dzieje.



w zastoju zda si ycic i dusza gromadzka

1 pynie czas bez zrmany... A nagle, znienacka,

Pewnego dnia: najpicrwsi zaczynaj wraca!!!

lepiec, co nie i zda si, lecz ziem stop maca.
Kroczy z wycignitemi poprzód siebie domi.
Jakby bogosawiestwo odprawia nad blomi,

Z zawizanemi oczy, niby parlamentarz...

A za nim, o widoku! cia yjcy cmentarz!

Oto rzesza widm wraca zbiedzona, wychuda...

Lecz nikt nie baczy ludzi, jeno szczuda, szczuda!

Puste, powiewajce na wietrze rkawy!

O, synowie zwycistwa! O, wybrance sawy!

Wy, cocie nieli bronie, sztandary i czyny,

Niezdolni ju do czynu, chwiejni, jako trzciny.

Tak to wracacie chorzy, zndzniaH, osabli,

Ach, nie pod tryumfalnym ukiem wasnej szabli!

Cliwaa szczudom! Cze pustym rkawkom powiew*

[nym!

Potne zdrowie, ko si tym czonkom niepewnym!

Przenigdy dosy hodu, dosy chway blasku!

Nigdy dosy dugiego echami oklasku!

By ten, dla kogo podziw dzi brzmi yciodajny.

Jutro nie by ju jeden z rbyt wielu, zwyczajny;

By ten, komu dzi nisko kaniamy si czoem.

ebrakiem nie by mijan przez nas przed kocioem
W lat kilka, gdy ju pomi zapau ochódo.



Bo przyszoby w drzwi nasze puka samo szcv,'dfo,

I ku habie i zgrozie naszej, rkaw próny
Wycignby si ku nam po datek jamuny!

O, narodzie! Przy uczcie tej, gdzie krew jest winem.

Ich jest najpierwsze miejsce! Ich pierwszym wawrzynem

Uwiecz i wznie pod niebo na cokole bar twych!

Najgodniej — nie w ugiciu i nie na kolanie, —
Uroczycie uczcijmy ich dzi przez powstanie

Z martwych.
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LEGJONy





Nad ca ziemi polsk sprzecznych hase gosy
Przecigaj, mkn chmury, jak kiry, jak krepy

I przelatuj ciemne, wace si losy.

A w dole, depcac pola zamienione \v stepy,

Dwie awy wojsk, zwróconych przeciw sobie czoy.

Jako ruchome ciany, przesuwa Bój lepy.

Jako dwa gór acuchy, dwa wrogie 5'Avioiy

Pr wprzód, to si cofaj wstecz z chwilowych stanic

Jak dwa zjeone kolców stal ostrokoy.

Jak poty, w swym uporze nie baczce na nic.

Grodz ziemi obrcz swych cia i ora,
Szukajc bez wytchnienia swej Ojczynie granic.

I gdy na siebie godz piersi w pier, m w ma,
Ojczyzna, zda si, kurczy, jako serce w bólu.

Do przestrzeni, ich trupem zasanej, si zwa.

Bo brat zabija brata na rodzinnem polu,

W blinie ona kieruje cios elaznych cierni.

Wród wspólnych zagród, które gorej w okolu.
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z przeciwnych stron? Dla wasnej krwi bezmiosierni?
W imi Ojczyzny jednej? Szalej w obdzie?
Któremu z liase wierni? Któremu niewierni?

Nad bratobójstwo rlc swych wysi i nad sdzi,
Za wolno w mier ofiarn id po kolei,

Posuszni sercom swoim, nie grzmicej komendzie.

Ach! onierze to wasnej najwyszej Nadziei,

Nadziei, której dzisiaj Tragedja na imi!

Wynurzaj si z wrogich gbokich transzei,

Cali w ogniu i w ranaci, w boleci i w dymie,

Majc w przeciwnych piersiach -— jednych modlitw

[zgod,

A w oczacli widmo jednej tsknoty olbrzymie!

Za sen swych dusz jedyny, Ojczyzny swobod,

W strasznym krzyku natarcia, co wstrzsa bezbrzeem,

Zawodz niemierteln do Wolnoci Od!

wiadcz, z kim s zwizani hasem i przymierzem.

Nawet w obcych mundurach walczc w barwach Ziemi!

— Kady, zrodzon oraczem, kona Jej onierzem:

Strzelajc z klczek, zda si, kolany zgitemi

Przeprasza — i wród mierci niskiego pokonu,

Na twarz padajc, nim go martwota oniemi,

U Ojczyzny za braci krew prosi pardonu!
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PTACTWO W CZAS WOJNy





w tej roku porze,

Kiedy w powietrzu czu powiew wiosenny.

Zwyko powraca przez dalekie morze,

Szlakiem wdrówki od wieków niezmiennej.

Ojczystych naszych pól piewne bogactwo.

Wdrowne ptactwo,

Aeby niwy zbudzone rozpieni,

Rozdzwoni lasy radosn otuch.

Serca nadziej rozmarzy, rozeni.

Dzisiaj na polach przeraliwie gucho...

Cho wiosn czu.

Cho si ju jawi w mgach na nieboskonie,

Cho pkajcej ozy gorzkie wonie

Woajc drubie swej piewaczej: wró!
Cho wyzwoliy si z lodu ruczaje

I fala ptakom dwiczny ton podaje,

Nigdzie lotnego nie wida przybysza.

Na niezmierzonych polach niema cisza...

Od zgliszczy wsi spalonych i od ruin miast.

Gdzie nie zostao ptakom nawet ladu gniazd,

Odgosy odstraszyy je wojny okropnej.
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Lot ich, odwieczn tsknot pochopny.

Dymem i hukiem odpdziy dziaa,

Groza sposzya je poród podróy.

I'recz odegnaa.

Oto nazajutrz po niszczcej burzy,

Która si tdy przewalia wczora

Z mordem, poog i szaem topora,

Dzi znowu cisza, bez gosu, bez ruchu.

Jako w przededniu strasznego wybuchu.

Dokd ci wraca, wysoki skowronku,

Co do orki o pierwszym budzisz chopa dzionku?

Okropni tu przeszli oracze

Smierciononemi stopy.

Zorali ziemi straszliwymi pugi,

W gbokie, niby dó mogilny, smugi.

Na wszystl^ic strony.

Bruzdami ich s przekopy,

A ziarnem ich kartacze.

A niwem zgony, zgony!

Dokd ci wraca, sowiku natclmiony,

Piewco mioci marzcej i witej?

Twój gszcz zaciszny — wycity!

Nie czas dzi serca spoem czy.
Lecz je rozdziela, krew z nich sczy!
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Dzi twoi modzi, pikni, silni

mier polubili i zw sit; Mogilni

I pi w ucisku mocnym, nierozdzielnym,

W ucisku wroga miertelnym.

Dokd ci wraca, jaskóko radosna.

Strzao nowiny wieszczcej, e wiosna?

Miast ciebie inne tu strzay

Z nowin mierci latay

I wprost godziy w serce ywe rzesze,

Spaliy twoje przytulne podstrzesze,

Z cliaty, co z tob gocin si dzieli,

Zostay czarnie pieczcie zgorzeli.

Dokd ci wraca przepiórko niebogo?

Gdzickolwiekbd

Spojrzysz: ugory, odogiem pi niw
Nic byo siewu i nic bdzie niwa...

Kdy ci wzywa i kogo:

„Pójdcie ! Pójdcie "!
Byli tu z kos straszni ece,
Skosili me i modzicce,

Cia zostawili krwawe snopy,

W spichrz mogi je zoyli w kopy

Dokd Cl wraca, powany bocianie.

Polskich somianych strzech wity Forjanie,

Sam, zda si, peen bezpieczestwa dzbanie
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z wygitem dugiej szyi uchem...

Swych opiekuczych skrzyde puchem
Cudze w obczynie chaty odziej.

Bo z dymem posza twa stodoa,

Niema ni gdzie ustawi koa.

Ni w pustce znajdzie si koodziej.

Dokd ci wraca, kukuko wróebna,

Komu potrzebna?

Daremnie bdziesz ludzi szuka,

By dugie ycie im wykuka.
Chyba na wspónym sidziesz grobie.

By, niby paczka boesna,

Obicza trupom i sobie.

Ile at mier im wydara przedwczesna...

Po dniaci iuczcych mierci zawierucli.

Nigdzie ptasiego piewnego przybysza.

W krg niezmierzony przeraliwie gucio,

Na nieobJQtycli poaci niema cisza...

A jednak w ciszy, co te pola niemi,

Jedno sitj ptactwo tai na tej ziemi:

Czarne ory dwugowe.

Dwuznaczne, dwuicowe.

Chytre stranik! zaborczego szau,

Co pilnoway zbrodni trójpodziau.
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Wraz z granicznymi supy obalone,

Patrz bezsilne, zdeptane, zdumione.

Zgadujc strasznej ciszy tajemnic:

e zniky, zniky tej ziemi granice!

W niesamowitej, wstrzsajcej ciszy

CJzujna icli trwoga dreszcz potny syszy:

Ta ziemia, w guszy nadziej brzemiennej,

Pracuje w sobie, jak ^v^at przedstworzenny)

Ta wiosna, której liasem jest: Milczenie,

Dojrzewa niem mk w Odrodzenie!

A z pranicznymi supy obalone,

Czarne ory dwugowe.

Dwuznaczne, dwulicowe.

Patrz bezsilne, bdne, przeraone

Na niepojt dla nich tajemnic:

e zniky, zniky polskich ziem granice!
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wycHODcy

Tcza ez i krwi. 6





z perzyn, które le koem,
Cho si wczoraj zway sioJem,
Majc za stra i opiek
Spichrze, sady i pasiek;
Dzi ze stosu gowni wgie.
Osmalony i bez sprzgie.
Sterczy, niby kikut chory.
Lub na supie bez zawory.
Jak chorgiew, wisz wrota,
W które bdny wiatr opota. -

W ocalaem zgliszczu ciany
Kwadrat okna tkwi drewniany.
Gdzie wprawiony, zamiast szyby,
Bkit nieba lni, jak gdyby
Zawis w nim zasony chustk,
Aby pustk skry przed pustk.
Gdzie szczt puga lub koyski.
Czerep garnka, okruch miski
Wala si wród zwglin stosów,
Jak zabytek lepszych losów,
A wród resztek znikych chaup.
Co ogniowi poszy na up.
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Ocaliwszy Ii kominy,

Jak nagrobki swej ruiny:

Pózwalony wiejski koció,

Jak go cios kartacza rozci,

Z pokruszonych cian kaduba
Wznosi wie sw bez czuba,

Co na nieba tle si znaczy,

Jak zakrzepy krzyk rozpaczy!

A na dole pod lazurem.

Ciko, zwolna, dugim sznuren;,

Depcc strzech rozwianych wiechcie,

To na wozach, to na piechcie.

Cignie szary, ndzny tabor.

Gnany przez wojenny zabór.

Przez bagnety i granaty.

Het za oczy, w cudze wiaty.

Pokocie si raz stokrotny

A do ziemi, do wilgotnej,

Cocie j orali, siali,

W ni, jak chaty, wroli cali

Trosk, prac i ramieniem.

Dzi wyrwani z niej z korzeniem.

I westchnwszy: „Osta z Bogiem",

Chocia lk domawia „z wrogiem".

Raz ostatni próg obapcie

I zawdziejcie stare apcie.
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A kto niema, tedy boso

Niechaj stopy w wiat go nios,

W wiat daleki, w obce strony

Od dziedziny swej rodzonej.

Czego nie wdzia i nie obu,

Kady zwiza w Iómok, w tobó
I wyruszy tum... Wóz rzadki

Wiezie acliy i manatki,

Troch gratów i rupieci

I gromadki bladych dzieci...

A przy wozie, z dusz zguchl,

Niby widmo, niby trucho.

Odrtwiaa i przybit,

Jak zgniecione gradem yto,

Id z trudem, lez gnunie.

Podpierajc 7. boku lunie.

Starzec, baba i pachol...

Pchaj konia, wóz i dol,

Cign — w ddu i skwarnem sonku -

Chud krow na postronku,

Której z pyska zwisa piana

I dbo niedoutc siana

I bor ni si bujnochwasta.

Ryknie krowa, skrzypnie piasta

1 sprzt jaki z wozu spadnie,

Który znów kto na wierzch kadnie...
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Ndz bieda, bied ndza
To wstrzymuje, to popdza...

Sunie wysiedleców rzesza...

Nikt nikogo nie pociesza,

Nikt nie pacze gono, nie ka...

Kady, co wzi do wzeka,
Bocien chileba i aclimany,

W krasj ciustce malowanej.

Na skaty kij zatknitej.

Dziery na ramieniu, zgity.

Jakby dwiga krzy swój w mce,

I trzymany w drugiej rce

Kostur niesie poprzód siebie,

Niby wiec na pogrzebie,

A jak topniejce woski.

Kapi zy milczcej troski.

W tej gromadzie ródpopielnej

Suty kmie i dziad kocielny

Równi w doli dzi jednakiej:

Bezchaupni i ebraki.

Ci, co jedli chleb i kasz.

uj godne ojczenasze —
Zamiast mleka, miodu pasiek,

Maml suchy szept zdrowasiek, —
Mieli chat i wezgowie.

Dzi w przydronym nocleg rowie

86



w niedostatku, w poiiiewicrce...

I to tylko czuje serce

Na pociech, z aski boej,
e nie moe ju by gorzej.

Rozumiej jeszcze mao.
Co si dzieje, co si stao.

Ledwo wiedz, co si cieli...

Bya bitwa — wic zgorzeli.

Wszdzie wojna — i y nie da.

Byo dobrze — a jest bieda...

Próno klskom za icti dowod.
Grad — to grad, a powód — powód.
Takie samo dzi nieszczcie...

Zaciskaj jeno picie,

W gaz si -zacinaj twardziej:

„Gniecie los, niech gniecie bardziej!

A niech bierze czart rogaty!" —
Ale szkoda dobrej chaty...

Szkoda sprztów, szkoda byda...

Pugi, brony, kosy, wida
Popalone... na nic zbiory...

Zczezy brogi i obory —
Ledwo spoczn gdzie postojem

al ich bierze, al za swojcm.
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Kady niesie pod powiek
Skrawek ziemi — gdzie daleko!

May ziemi szmat ma w oczach:

Jak strzech w brzóz warkoczach,

Jak studni na podwórzu,

Jaki pot w zotawym kurzu.

Jakie jedno, owo pole.

Gdzie sia sobie ziarno w rol.

Mia ziemniaki, kukurudz.

A po miedz, bo tam — cudze...

Myli, e rad na skraj wiata

Szedby, byle tam swa chata.

Studnia, pot i zagon yzny.

Byle tam szmat ojcowizny...

Do postoju! W drog, czecze!

I znów znojny krok si wlecze.

Znowu cignie w dal czereda:

Z bied ndza, z ndz bieda.

To po bocie, to po grudzie,

Ludzie w trudzie, w brudzie, w nudzie.

Przez wyboje, przez kaue.
Ranic stopy, jedzc kurze.

Nie przestaje ciao akn,
A zaczyna chleba brakn.
Zb by chwyci si elaza...

A za godem i zaraza!



Pierwszy drobiazg, naprzód dzieci:

Twarze sine, oko wieci,

Zwisie gowy, wzdte brzuchy

I padaj, niby muchy...

Wic wspólnymi rk w\'siki

Kopie tum wzdu dróg mogiki...

Ach, jak dzieci z bani starej

Siay, zwodzc ze zamiary.

wir na drodze pokryjomu.

By powróci w lad do domu:

Tak te, i nie majc siy.

Swym rodzicom zostawiy.

Dla powrotnej jutra doby.

Drogowskazy: wasne groby...

A rodzice, kadc zwoki

W dó wilgotny, w dó gboki.

Cho ziem — ziemi, jama — jam.
Czuj, e to nie to samo,

Co mie sw mogi biedn

W dali swej, cho niebo jedno.

Ziemia rodna, rzeki pynne...

Co jest inne, dziwnie inne!...

I nim ciaa w grobach rzuc.

ni, czy wróc, po nie wróc?
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Strzecie grobów, wiee darnie!

Bo ju pochód fal garnie

Opónionych z sob niesie...

Droga polem '— postój w lesie,

Droga lasem — postój w polu,

Ranek w mce, wieczór w bólu,

Dzie jednaki, noc jednaka.

Jaw ndzarza, sen ebraka.

A na jednym, zwykym, zda si,

Takim, jak codzie, popasie, *

W czas pochmurny, czczy i ckliwy,

Dziw si zdarza, dziw nad dziwy...

Rozoyli si obozem,

Ten na wozie, ów pod wozem.

Kto gotuje wod w garku.

Tu na chróstu mdym ogarku

— Ten na go legszy ziemi.

Inny w kucki — wszystko drzemie..

Niebo, jako niebo w kole,

Pole, jako zw>-kle pole.

Las, jak las w zmierzch mg owiany.

adnej od dni dugich zmiany,

Jako inne, okolica...

Wtem gos szepnie: „Tu granica,

Polski kres"... i wzdychy biega...

Wtedy nagle co strasznego
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Stao si!... W tej samej chwili.

Jak gdy ycie si przesili.

Pacz ogromny kaniem dzikiem

Buchn w niebo jednym rykiem.

Który piersi rwie w kaway,
Piersi twarde, jako skay,

Dusze targa w szmaty na nic.

Szloch bez kresu, jk bez granic,

Którym stali si w swej piersi

Ojczyzn ca szersi...

Wtedy starce, którzy czuli.

e miertelnej czas koszuli

Bliski, dni ich policzone.

By im wróci w swoj stron:

Zogromniali dusz powag.
Na t ziemi nag, nago.

Podniosloci chwili zbladli.

Jak do trumny, wznak si kiadli,

Niby biali ^^ici Pascy,

Lub bogowie prasowiascy —
To surowe, chmurne plemi.

Co za pokarm jado ziemi —
1 w dar spie palce parli.

By tam umrze — i tam marli!

Ci nazajutrz, co szli dalej.

Szli... Los twardv, mus ze stali...
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Lecz ju inni, ju odmienni,

Jacy tajni i bezdenni,

Niezgadnieni i ogromni...

Kady wie, na wieki pomni...

Ju nie wierz, e w skraj wiata

Szliby, byle tam swa chata,

Bo tam wiatr zapomnia woni

Ich rodzinnej, drogiej boni.

Która pachnie z wszech najslodziej

Temu, kto si na niej zrodzi.

Ju nie chata jedna, swoja.

Ju nie studnia wodopój a.

Ju nie wasny plot i miedza...

Jest w nich wiedza, wielka wiedza.

e granic ziemi miej

S ich dusze i dusz siy.

S ich serca i serc moce.

Te korzenie i owoce.

Te nasiona! i te pody
Jej wolnoci i swobody.

Na ojczystej tam granicy

Zmartwychwstaa w tajemnicy

Piersi, która dry bolesna,

Ich Ojczyzna ju bezkresna.

Wstaa wiara, wskrzesa woia,

Niepoyta, jak ich poa.

e cho dzi j musem rzuc.

Jutro wróc, wierni wróc...
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Ju wrócili: w snach ich cieka,
Ju w Ojczynie dusza micazka.

Cho rozdziehi rzeka brzegi,

Mosty cz je, jak ciegi

I obczyzny smtni gocie

Po tsknoty zotym mocie
Id tumnie, wielk aw.
Jawa snem im, a sen jaw:
Marz drogi midzy sioy,

Swe dzwonnice i kocioy,

Swoje wzgórza i zagony

Swoj mowQ i swe dzwony.

Swe radoci i aoby.
Swe wesea i swe groby,

Banie, piewy i pamitki.

Swój obyczaj, strój i witki
Zdobne w maje i tatarak...

...Ockn si... ich domem barak:

Dua z dranic zbita szopa.

Gdzie tum ma — chop obok choi..;,

Baby, dziecka — w toku, cisku —
Wród wzdychania i utysku —
Tu na ziemi, bez podfogi,

Stchl som za barogi,

Peno chorób, ndz, zaduchu...

Gdy dla wiewu, da podmuchu.

Drzwi odewr. to z za przyzby
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w mig wskakuje im do izby

Widok natarczywy: obce,

Cudze pola, cudze kopce...

Czek zamyka oczy... sucha...

Wtedy czasem brzknic muclia.

Ta milejsza od eolskiej.

Struna letniej ciszy polskiej!

Czasem z grzdy czarnoziemu

Kur zapieje: po naszemu...

Czasem kdy u zaomu
Pies zaszczeka: jak tam w domu...

Zagra wierszcz, to izb wspomnienie.

Oto wszystko: szczcie, mienie,

Które wzili w wiat tuacze.

Szczcie, co po sobie pacze...

al, co w piersi tkwi niemot.

Mon zbudzi si tsknot!

Wyszli, tracc ojcowizn.

Na obczyzn po Ojczyzn,

Cho bezczynni, cho bezsilni.

Jej wspótwórcy wiar pilni,

Jej wolnoci budownicy

W dusz posadach, w serc stolicy,

W snach nadziei, w snach mioci.

Równy trud ich dla wolnoci.

Jak tych, co j krwi rubinem
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Zdobywaj, miecza* czynem!

Równa cze im i zasuga!

Ich ofiara — cika, duga!

Mka ich i zy — gorce!

O, Wolnoci! Ty, jak Soce,
Co si równym blaskiem pali

Na bagnetu ostrej stali

I w monstrancji u otarza, —
W Oceanie i w yce cynowej ndzarza

95





DESZCZ KRWI I OGNIA

Toza lez. i krwi.





Deszcz krwi i ognia, Mocy Sprawiedliwej kara,

Poraeniem niszczcem zala ca ziemil

Przebraa si bezbrzenej cierpliwoci miara

I przeroso gór szczyty dzikiej zbrodni brzemi.

Podana jest w zagad za sw zo zelyw.
I w perzyn obraca ci sdu godzina,

Europo zatwardziaa, ty nowa Niniwol

I woaj piorunów huki: Twoja wina!

Chadzaa w nieprawoci i kamstwa ozdobie,

Tarzaa si wród zbytku i wystpku oa.
Urgajc niebiosom, zadufana w sobie:

„Mamy Si i Zoto! Có nam boja boa?"

I msty ulewa spada z niebios baldachimu

I wzrosy z niej na zgliszczach twej buty wszetecznej

Krwawe kwiaty pomienia, czarne drzewa dymu

I puci si w morderczy tan miecz obosieczny.

W pustyni zamienione s twe pola podne,

Miasta z gazu, jak lniane spony namioty,

I pobite polegy twoje pierworodne

I obalony ley w gruzach Cielec Zoty.
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wiat zamany w swej pysze, jak pd latorostki,

Je czarny chleb rozpaczy, pije wino zgonu

I w dymicej, zapiekej krwi broczc po kostki,

Czuje pierwszy raz w yciu potrzeb Zakonu!

Ludzko opamitana, co zda si upiorem

Wasnej mocy wczorajszej i widmem okropnem,

Rozdarszy szaty swoje, grzbiet oblókszy worem,

Biodra swe przepasuje powrósem konopnem,

I jako wdowa czarna, renice przeciera

I, pokutnemi zami roszc chude lice,

Skruszona, grzebie w szarym popiele i zbiera

Strzaskane Dziesiciorga Prz3'kaza Tablice.
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MIAE Ty, LUDU





Miae ty, ludu polski, zawsze opiekunów,

Co, ganic ci, e w izbie mieszkasz wraz z chudob.

Dbali, aby nie porós w biud i mech kotunów
I nawet wyrczyli ci w rzdzeniu sob.

#
Takie ci to, wbrew tobie, stworzyli wygody

I zaprzta ci niczem nie dali si inszem,

Jeno by zadowolon y, jak twoje trzody

I za bezczynno paci bezsilnoci czynszem.

Dzi znów z trzech stron zjechali w goci, by w twym
[domu

Zaprowadzi ad, który do ask dawnych dodasz,

Jeno ty nie wiesz, czy masz dzikowa i komu?
Bo nie ma si u siebie gdzie podzia gospodarz.

wiadcz ci swe najlepsze chci wród sów kroci,

Uciski obiecuj, jeno, e zbyt ciasno;

Przebaczaj ci nawet w swej wielkiej dobroci.

e zdoae oddycha dotd piersi wasn.

Troszcz si o ci, radz o tobie bez ciebie,

Tak, e ty, lud karmicy, ty, chleba mnoyciel,

Na wasnej roli yjesz o askawym chlebie,

Nowy, w chudej nagoci poszczcy, Jan Chrzciciel.
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Zaprawd! Jak on, chadzasz z twardym krzya znakiem

I ochrzcie sw ziemi wasnej krwi Jordanem,

Ziemi, co jest dzi caa Gorejcym Krzakiem,

W którym si duch twój zjawi si swym wasnym
[Panem.

A wród najezdnych rzdców kdy rnas;^ Ojczyzn,

Gdy twemi nie s wasne, wszem otwarte wrota?

Skurczya si dzi caa w twego serca blizn,

Lecz jest wielka, jak dusza twa i twa tsknota.

O ziemio, pozbawiona siewców i oraczy.

Wtrcona w ndz ruin, sieroctwa, wdowiestwa!

Chocia wdziaa aob, lecz nie znasz rozpaczy,

Jeno hart cierpliwego i ufnego mstwa.

Ojczyzno, nawiedzona ogniem i elazem.

Poród zgorzeli czarnych, tego mk ogrojca.

Jeste tym cudnym modej kobiety obrazem.

Co w czas godu sw piersi karmi starca-ojca!

próg zwglony wspierasz gow obola,
1 na ból bogosawisz swoich synów plemi.

Lecz cho ci wszystko wzito: wszystko ci zostao,

Gdy nad sob masz Niebo, a pod sob Ziemi!

O, ludu, polski! Zbawi ci najwiksza wita!
Podniesie ci z padou twej gbokiej troski

Ziemia twoja, bronzowa i mieczem pocita.

Jak oblicze Najwitszej Panny Czstochowskiej.
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TRÓJLJ BRATERSTWA





!. ZASUGI.

emy w zbou pot chopski spawiali do Gdaska,
W nagrod nazywano nas spichrzem Europy;

Dzi po nas na pstrym koniu jedzi aska paska,
Gdy chc do wasnej gby co wzi polskie chopy.

Za zasug liczono nam sowy piknemi.

e soce w niebie Polak ustali, Kopernik,

Lecz za ze maj, kiedy swój los tu na ziemi

Utwierdzi chce duch polski, wasnej doli sternik.

emy hordom tatarskim nadstawiali karki.

Mianowano nas dumnie Europy przedmurzem.

Lecz cikie nam wyrzuty wtaczaj na barki.

e chcemy swojem wasncm owadn podwórzem.

emy Warn i Wiede skrzydlato, pancernie

Krwi znaczyli, chrzeciastwa bylimy szermierzem,

Lecz poczynamy sobie zdradziecko, niewiernie.

Gdy wydartcm z swych skrzyde chcemy poró
[pierzem.
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Najwierniejsz Kocioa córk Polsk zwano,

e bronia chrzeciastwa innych od mk grozy,

Lecz kazano jej zgina posusznie kolano,

Gdy jej wasne chrzeciastwo ptano w powrozy.

Wychwalano i miano nas w wysokiej cenie.

emy swobod wyzna dali innowiercom,

Lecz cigamy nagan na si i zgorszenie,

Gdy chcemy wasn wiar zachowa swym scrcum.

Budzio poklask huczny, podziw w wiecie szczery,

emy jak lwy walczyli, jak ory-krogulce,

Kdy na San Domingo lub u Somosierry,

Lecz le, kiedy to samo czynim w polskiej Wólce.

Za nasz i za wasz wolno z Waszyngtonem

Lana krew polska chwa purpurow krzyczy,

Lecz gdy za wasny zagon* broczym ywem onem,

To krew nasza jest barwy dziwnie buntowniczej.

emy brali strój obcy, mow i peruk,

Bylimy znani jako Pónocy Francuzi,

Gdymy do wasnej gowy poszli po nauk,

Wyrós nam w oczach wiata straszny wos meduzL

Pótymy byli mili i naród rycerski,

Póki miano w kieszeni nas w kadej pot-zebie,

Kiedy móg drze z nas skór kady Imci dziersk,

Gdymy wszystko robili drugim, nie dla siebie.
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Jeli cen, co wasze kupuje uznanie,

Bya li sabo nasza potulna i grzeczna,

'J'o pragnicni nie zasuy sobie odtd na nic,

I gorsza sawa bdzie nam bardziej bezpieczna.

Europo, obudnico stara! e lubystkiem

Twym wzgardzim. wybacz! aski twej doszlimy granic,

Pozwól, e moc nam wasna bdzie odtd wszystkiem

1 e twój sd sprzedajny musimy mie za nic.
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II. NAGRODY.

Ten, co mir gosi, ostrzc miecz na progu domu
I ten, co nad gowami pogwizdywa Icnutem

I ten, co nas usypia asic poicryjomu,

Dzi nam posg wolnoci kuj wspólnem dutem.

Pikny to posg, ale z dziwnego kamienia,

Tak czuego, jak rzadko bywa zwyky gazy.

e gdy mu przyda chcemy wasnego ramienia,

Posg staje si zaraz kamieniem obrazy.

Europa dzi przychodzi w roli dobroczynnej.

By nas wolnoci darzy, jak wszystkie narody.

Jeno Polak w jej oczach jest bezsprzecznie winny,

e przed ni teje samej zapragn swobody.

Europa nas przychodzi szczodrze uszczliwi

Wród potopu krwi naszej i domów zgorzeli.

Lecz, zgorszona, nie moe si dosy nadziwi,

emy tego samego z wasnej woli chcieli.
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I tak wszyscy nas dzisiaj miuj w Europie

I bardzo zapraszaj do wolnoci barci,

Lecz zanim tam pozwol stan naszej stopie.

Chc, bymy im dowiedli, emy tego warci.

Obwieszczaj, e kady lud, naród yjcy
Ma prawo do swobody i swych si rozwicia

I nie chc naszej chci odmówi gorcej,

Lecz ka nam wykaza wpierw prawo do ycia.

Ujawnili nam serce swe bratnie i blinie,

Przygniecionym niewoli i nieszczcia bry,
I daj tak wolno, by w naszej ojczynie

Oprócz nas wszystkim innym wszystko wolno byo.

Mielimy dotd dugo z ich bratniego daru

Ca wolno cierpienia wszystkiego, co boli,

Dzisiaj nam rozszerzaj ten dar do nadmiaru.

Dajc wolno dziaania po ich wasnej woli.

Skde w nich to szlachetne swobody rycerstwo.

e chorgwi wolnoci taki czyni opot.

e tak w sercu ich dla nas wezbrao braterstwo?

Bo nieustannie z nami ciki maj kopot.

Ongi nam snów wzbroniono, „point de rveries'\

I zbudziy si z marze nice pokolenia...

A gdy dzi Polska pragnie jaw y i yje.

Daj nam „wieczne dziadów i ojców marzenia!"
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I daliby nam wszystko, wolno i swobod
I z rk sptanych zdjliby twarde elece,

Jeno zamiar ten trafia na wielk przeszkod,

Bo trzebaby na ziemi da nam zaj miejsce.

I daliby nam wszystko, swobod, swawol,

Kady, co za rzecznika nam jest i doradc,

Wygrzebaby myl zbawcz w zmarszczach na sweni

[czole,

Bylemy si zgodzili mie t wolno \v klatce.

W darze posg wolnoci kuj nam swem dutem

Druhy: ten, co usypia ask pokryjomu

I ten, co nad gowami pogwizdywa knutem

"

I ten, co mir sia, ostrzc miecz na progu domu.

Zamiast kajdan elaznych, na rce i stopy

Woy nam chc jedwabne: choby pasy suckie!

Ach stokro atwiej kart przemieni Europy,

Nili w duszy zaborczej dzikie zwierz ludzkie.
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Iii. w CZTERY OCZY.

Potpiacie nas, stawia po kozów lewicy,

e braterstwo narodów — obudni, nieszczerzy —
Sprzedajemy za pod mis soczewicy...

Lecz do, gdy serce nasze w wasz szczero wier/y.

I naród mój dzikuje wam, o, mone ludy,

ecie go czczo nie zbyy pust obiecank.

Lecz dla podejmujecie starania i trudy.

Zaszczycajc go czasem w swych obradach wzmiank.

I naród mój, o, ludy, dzikuje wam wielce,

I mu losem zdarzyo si w dziejów pochodzie,

e dla mczestwa swego, w te smutku popielce,

Znów na chwil na ustach jest waszych i w modzie.

I naród mój, o, ludy, dzikuje wam jeszcze.

I przebacza mu prawie pobaliwo wasza,

e, jak czu, tak w swem sercu czuje ycia dreszoce

I za t samowol sw was nie przeprasza.
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I naród mój d?i(ikuje wam, e kiedy w walce

Czynicie hasem prawo wszystkich do istnienia,

Niemal wyrozumiale patrzycie przez palce,

e jednak bez waszego istnia pozwolenia.

O, bo to bardzo wiele, e w swej zapowiedzi

Sto lat mk naszych zatrze pragniecie oez ladóv/

I e skonnicie nawet, wy, nasi ssiedzi,

Wsta\\i si(j dzi za nami u... naszych ssiadów,

O, bo to bardzo duo, to niezwykle duo.
e uznajecie krzywd naszych ziem rozbiory.

Lecz cho chci naprawy jej dobrze nam wró,
Nigdy znale sposobnej nie moecie pory.

To a nazbyt, e chcecie bezinteresownie

Dla idei wolnoci doby nas z ucisku,

Jeno w tem trudno, czego al wam niewymownie,

e zgoa bycie swego nie mieli w tem zysku.

Wród szlachetnoci waszej piknego popdu
Wszystko uczyni dla nas pragnie wasza sia,

JeH Polska poprawi si z dawsiego bdu,
A bdem tym najwikszym jest, e Polsk bya.

Cho trzykro jej sprawialicie iforzkie pogrzeby,

Dzisiaj yje w nas dla niej yczliwo stateczna

I chcecie zaspokoi jej suszne potrzeby.

Jeno wedle was wolno jest dla niej zbyteczna.
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Wspaniaomylne wasze pizyznaje sumienie,

e nie wszystko w porzdku byo dawn dob
I gosicie wzajemnycli d/i win przebaczenie,

Lecz win Polski, e ctice y i ^osta sob.

Cicecie, by tak staa si, jak by powinna,

A powinna ju dawno nie istnie na wiecie,

Jeli chce by odrbna i od innych inna.

Tak, jak my j chcemy, a nie jak wy chcecie

Ordownicy nasi, sojusznicy bratni.

Ziemi nasz, yjc dzi o suchym chlebie,

Wszyscy wybawi chcecie z czarnych nieszcz niutni.

Ratujc j nie dla nas. lecz kady dla siebie.

Wic dzikuje wam naród mój, wieczysty ucze.

e przez was wyrzeczenie pozna i zaparcie,

Bo uywa ich dzisiaj dla wanych porucze,

Które czerpie w swej woli, przeciw wam otwarcie.

1 oto gdy nieszczero adna go nie plami.

Wzrok wasz patrzy nari gniewnie i krzywo si boczy...

Lecz to wszystko zostanie przecie midzy nami,

Przecie mówimy z sob jeno w cztery oczy.
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NIE NAM ROZPACZ...





Nie nam rozpacz i drce o nasz los zwtpienie!
Bo ten przez wiek wykuty w tak twardym aranicic.

Przez wszystkie wrogie miecze, e samo istnienie

Naszemu trwaniu dziwi si i samo ^ycie!

W te gbie, gdzie twój twardy, narodzie, tkwi korze.
Trzymajc serce ziemi swych oplotów szpon.
Nigdy dreszcz klsk nie doszed, ni wichry zatrwoe,
Co w górze tw królewsk zachwiay koron.

Komu, jeli nie tobie, Polsko, zwa si Troj,

Co jest troj rozdarciem, lecz w znoju twym wiadek,

e na piersi swej dotd lnisz Hektora zbroj,

Bo obronia siebie, przeyws7v upadek.

Moesz, narodzie, pewny by jeno, spokojny,

Skoro przetrwae wszystkie najstraszniejsze próby.

Nie zawise od trafów i przypadków wojny.

Ni od tego, czy wiat ci wemie w swe rachuby.

W agle twej odzi zadmie wiatr i pchnie twe stery,

Lecz jjie z Wiednia, Berlina, ani Piotrogrodu.

Stamtd szy, komu trzeba, krzye i ordery...

Masz wasny krzy i stamtd nie doznasz zawodu.
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Tym cudem, co si spenia codzie nad tw niwa,

Bya wiara w swe trwanie bez pomocy cudu,

A krynic, gdzie czerpa wod wiary yw.
Jest twe ciao lejce pot ducha i trudu.

Jeli kto, to ty dae niezomne \viadcctwo.

e na duchu pisane s ycia wyroki,

e nic sia przed prawem i nic knuta ledztwo!

Wszystkiem: prac niski pokon i lot dusz wysoki!

Jeli kto, to od dziejów t\' wzie pork,
e podjli Syzyfów trud ciemiyciele

I yni twoj gleb, siejc w ni tw nickg!

Ranami wypisali to na twojem ciele.

To twoje Pismo wite! Na tjmi dokumencie,

KtónyTn przed caym wiatem od wieka sic chv/.'.lisz,

Masz takie niewtpliwe, st^^'ie^dzone pieczcie.

Jak Praga, Kroe, Wrzenia i najwieszy Kalisz.

Nic nie wemie nam tego, co nas moc czyni.

Bo poj kady polski ju wróbel i trznadel

Nauk, któr daje noc, wizie mistrzyni,

W pukanych abecadach wiziennych cytadel.

Nic ci nie zmoe, gdy ci nie zmóg las szubienic,

Na które wiat zamyka renic posuszna.

Dzi gdy na nas obudnie uchyla okirnic.

To przeto, e od wasnych zbrodni mu zbyt duszno.
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I nie bd/ie niezwyke nam, gdy dni ubiega,

A \voIno nam odsun chytrze dzieje zwloczne.

Wszak poczyna nie bdziem zgol nic nowe<4o.

Lecz po staremu rzekniem: jeszcze nie odpoczn.

Pilno nam wieczy wolno, lecz nie nazbyt spieszno.

Gdy u podstaw potrzebne jeszcze donie obie.

Gdy jeszcze podwalin nam wzmocni podstrzeszn,

Gdy zawdzicza musimy wszystko samym sobie

Nie wanie krzywdzicieli nas zbavi przcbicfile,

Ni Icwas cudzy nam stanie do chleba za drode.

Do hartu cios nam kady dorzuca sw ceg,

A piorun, co ^y nas bije, dodaje: „Przygwod!"
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OTO TWA PIE!





Jake jest nieszczliwy, który si urodzi

Ju iiieszczliwym, pastw losu-kata!

Ty, któremu czds wiosny odrodzeniem wschodzi

W listopadowe dnie, kiedy nienioc:!

Jesie umiera! Ty, z czterech stron wiata

Otoczon wrog, zabójcz Pónoc,
Która zaciska wokó ciebie cic
Narodzie, oto twa pie!

Pominy ci dzieje.

Dzikiem, obdncm rozptaniem szau

Pchnite w olepycl-i wydarze koleje,

Które si tocz bez twego udziau,

Gdzie zysku szuka podo, gwat i kan
Sztuk niecnego ora
I tchórz chytroci zwycia...

Wiedz! Jeste sam,

W bezbrzeu wiata sam na ziemi bryle.

Wrogiem osaczorr zewszd, w kadej dobie.

Oparty jeno na swej wasnej sile,

swoj wasn ko
1 o swój wasny misz.
Sam sobie wszystko i sam sobie do.
Godzien i wci.
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Pomin ciebie czas

I tern odznaczy!

Samotn godno w nas,

e nas zahaczy.

Nie bdziesz obdarzony!

iMasz wasn krew wród y,
Masz wasny w miniach trud,

Masz w pocie wasnym plony..

Poród gry mtnych*, i nikczemnyci sit.

Kdy nie dano walczy prawem mstwem,
Gdzie prym wygran jest, a nie zwycistwem,
Kdy szczliwy koci rzut

Rozstrzyga o wolnoci szacie,

Susznie nie byo miejsca dla ci!

Nic me otrzymasz trafem.

Przypadek zbawczym nie bdzic Serafcm,

Ni owc, by z niej runo zote strzyc...

Dar najgodniejszy w grze tej wzie: Nic!

Przypadkiem gard!

Nie bdziesz przeze obdarzony.

Ni tem, co padnie ci z drapienych star,

W których szalej o krwawy up trony

Poród krwi morza, grabiey, poaru,

Wdziawszy przybice, a zrzuciwszy maski.

Wolnoci nie otrzymasz z daru,

Ani j wemiesz z losu aski
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w ufnej w ssiedzk pomoc wierze...

Wolnoci nie dostaje si, wolno si bierze!

Przypadek nie jest tobie przyjacielem.

Przypadkiem gard, a swym zawadnij celem!

Kos trzeba ziarnem sia,

iy potem .
\\'olnoci nikt nie moe tobie da.
Ty sam j musisz sobie wzi.
Nie pocieci ci bdzie, któr dadz ludy,

Lecz podjciem wysiku i trudu nad trudy!

Nie wezgowiem zacisznem, lecz niebezpieczestwem,

Nie jamun, lecz trwaem i samotnem mstwem.
Nie ask, lecz zdobycz wydart z rk doli.

Nie z trafu, ale z mskiej, twardej, dugiej woli.

Stoisz na procliacli v/asnej ndzy i saboci
I na ruinacli siebie, na nieszczciu swojem.

Uczy sw bole pasz swej wielkoci.

Powróz swej ndzy — silnym biódr zawojem;

Uczy sw klsk swych arów paliwem,

Sabo sw swojej potgi wyzywem;

Uczy swym hartem, co jest tw aob,
Zwyciaj siebie, by zawadn sob;
Sam siebie podnie na swe wasne bary,

Bo podj musisz najcisze ciary.
Bo podj musisz najtwardsze brzemiona,

Los wasny wyku w gbi swego ona!
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Los ci odznacza, by by twórc siebie,

Co moc buduje sw, gdy sabo grzebie.

Kamie nieszczcia, co ci leg na drodze.

Nieci za podstaw posuy twej nodze,

Jak by wezgowiem dotd dla twej gowy.
W plan go olbrzymiej tw^j wcignij budowy.

Uczy go progiem na zgliszczu popielnym,

Przyszego domu kamieniem wgielnym.

Jeste w wiecie sam jeden, odarty i nagi.

Na wirchach, gdzie li chmury i wichrowe szumy.

By synem twym, to dzieo najwyszej odwagi,

To górny czyn wybranej, nieugitej dumy!

Bdziesz hartowny, surowy i twardy,

Gotów na wszystkie grozy i hazardy,

W bystrem wadaniu wszystkich zmysów piciu,

Wzrokiem i suchem i sercem potrójny,

Walecznie na stray i wieczycie czujny,

Jak orze skalny!

Za kad chwil sw odpowiedzialny,

W staem niebezpieczestwie, w wysiku, w napiciu,

Namitny, powcigliwy, skupiony, tajemny.

Wiecznie podziemny i wiecznie nadziemny,

W oczekiwaniu cigiem byskawic i gromu

Karnie posuszny sobie i nikomu,

Niczem na ziemi niezabezpieczona',

Bez porki pomocy i cudzej obrony!
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Otocz si wkrg powietrzem walki heroicznem,

Minie swe pogotowiem nasy byskawicznem,

W którem na czujnej warcie nigdy nie zadrzemicsz.

Wola twa niech si zowie: miot, oskard i topór,

Myl twa niech zna li miana: pug, socha i lemiesz,

Uczuciem twem niech bdzie wieczny, twardy opór!

Przeciwstawia) si wci, bez wytchnienia!

Kad chwil swojego istnienia,

Kadem uczuciem, co jest w tobie si.

Kad sw myl, co jest w tobie moc!
Przeciwstawiaj si swojej przeszoci mogi
I tsknot przyszoci, któr sny twe zoc!
Przeciwstawiaj si hardo, namitnie, zuchwale,

Oko w oko ciemnemu losowi czy skale.

Naporowi odporem, piersi piersi nag.

Niewierze swoj wiar, lkowi odwag.
Ospaoci porywem, cigle, nieznuenie!

Najwikszy dar ci dano: Niezadowolenie!

Niechaj nie bdzie doby, dnia, ani godziny,

Coby nie bya w tobie potnym sprzeciwem.

Bo wtedy ju twe serce nie byoby ywem.
Bo wtedy z ycia twego ju trup byby siny!

Kogo bogo spoczynku usidla powabnie.

Ten jest wybracem klski i biada mu, biada!

Bo gdzie moc przeciwnoci nie czuje, tam sabnie!

Gdzie oporu nie czuje rami, tam nie wada!
Wtedy nie znae wrogów, ni wrogoci srogiej,

Kiedy i si nie miae! Szukaj, znajduj wrogi!
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Tak yj! i w takiej kochaj si wolnoci!

W niej dobrowolne swe uwielbiaj prawo!

Bo wolno nie jest vilg, lecz trudem Wielkoci!

Bo wolno nie jest wygod, lecz Sa\y!

Upij si tg moc tego wina!

yj z Saw w wiecznej gonitwie przegoczej!

Bo wolno wiecznie si jeno zaczyna,

Bo droga w szczyty nigdy si nie koczy!

Bd sawny, wielki, wolny! Ty, co si urodzi

Ju nieszczliwym, pastw losu-kata!

Ty, któremu czas wiosny odrodzeniem wschodzi

W listopadowe dni, kiedy niemoc
Jesie umiera! Ty z czterech stron wiata

Otoczon wrog zabójcz Pónoc,
Która zaciska wkoo ciebie cie,
Narodzie, oto twa pie!
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APOKALIPSA yjE!





Apokalipsa yje! Nad guchym Patmoscm
Widziane Objawienie twe ici si, Janie!

Bijcie we wszystkie dzwony, krzyczcie wielkim gosem.

Niechaj echo napeni przestwór i otchanie!

Caa ziemia si pali! Los zmaga si z losem

I sierp zapalczywoci tnie wszystko pokosem!

Godzina kada zdarze najwikszych le posa.

Wie kada niesychane przynosi ordzie!

(chwila nad sam siebie w bezmiary wyrosa!

Ludzie puga i brony, rzucie prac narzdzie,

Ludzie mota i kielni, cinijcie rzemiosa.

Gdy nawet Przeznaczeniu wypady z rk wiosa!

Gwiazdy pocisków lec z nieb w krwawej poodze.
Trzsienie ziemi z posad wzrusza wszystkie ldy,
Pioruny stali miad cokolwiek na drodze,

Gradobicie kul sprawia bezlitosne sdy,
Mury miast si zachwiay, w gruz wal si w trwodze

I teraniejszo w mkach woa: Przyszo rodz!

Ludy pr.reciwko ludom, przeciw krajom kraje

Powstay, idc na si, jak potworne ciany!

Zaludniy si mordem drogi i rozstaje.

Ziej zabójczym ogniem spiowe wulkany,
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mier na polach okropne zbiera urodzaje

I Przeszo z ona czasów woa: Zmartwycliwstaj!

Apokalipsa yje! Chwila grozy, jakiej

Nie widzia wiat i ledwo przeczu sza proroczy!

Niesamowite z dawna wróyy j znaki:

Jak dziwne krzye poród bkitów przezroczy,

Zjawiajce si nagle powietrznymi szlaki,

Tajemne samoloty, zo wieszczce ptaki.

Na czterech wgach ziemi, w cztery wiata strony,

Na gniewu dzie, z mosinych garde rycz trby!
Szczelinami gboko rozpkly zagony,

Otwary si przekopów czarne katakomby
I wyszy z nich miertelne, podziemne Plutony,

Nieboszczyki jutrzejsze, siejce dzi zgony.

Znamiona Czterech Zwierzt, Pismem z dawnowiccza

Przekazane, zczonym ukazali splotem

Me zbrojni: Czek kady, bowiem twarz czowiecza,

Lew si. Wó wytrwaniem i Orze polotem...

Jak Ksig, co pieczci siedm j zabezpiecza.

Serca swe otwieraj wzajem kluczem miecza!

Poród skonów poncych, niczem kb kdzieli —
Jakby hufiec upiornie byszczcych szkieletów

Porwa si i wzniós w gór las trupich piszczeli:

Ruszy si obóz w kozy zoonych bagnetów

I pokraja, poszarpa elazem, co dzieli.

Potarga ziemi, jako kart Ewangelji.



Wytcie such, gocice i sioa i miasta!

Kto uszy ku suchaniu ma, niech sucha czujnie!

Cho pada m, cho pacze dzieci i niewiasta,

Jednoczy si w zbudzeniu, co spao potrójnie!

Pada na zagon yzna czarnej krwi omasta,

I ziemia cita stal przez cicia si zrasta!

Czuj! Pragnij! Wierz! W straszli^v>•ch ognia byska-

[wicach

Oczyszcza si los nowy! Czas przyszed, jak zodziej

I faszywe bawany burzy na granicach

I rzeczy coraz wikszych co chwila si spodziej!

Zdumienie w wszystkich ludzkich przeglda si licach,

e historja, Historja chodzi po uUcach!

czem niono, m.arzono, by doyy wnuki.

Co a niepodobiestwem nam doy si zdao,

Co byo, jak tsknoty widmo, ywe, póki

ni si, lecz jawa wtpi, by obloko ciao:

Dzisiaj, pomidzy dymy i grzmicymi huki.

Naocznie, dotykalnie zamieszkuje bruki!

Dla upojenia chwili tej. Jutrem ciarnej,

Sto lat oczekiwania nie byo za dugo!

aden ból wycierpiany nie by za ofiarny

1 dostateczn aden trud nie by zasug,
W tej dobie napronej, gorcej i parnej,

Gdy Wolno wi rozsadza, bucha w sup poarny!
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Pieko: ruiny, zgorzel, dym, huk, krwawe jatki!

Na ziemi spady dzikie, siedmiorakie plagi!

Miecz rozcina dzi wze wiekowej zagadki!

Na niebie zawieszone s dziejowe wagi!

Przecigaj si w pdzie zdyszanym wypadki

I my tej przejedynej chwili ywe wiadki!

Sprawiedliwo podaje nam w zwyciskim kasku

Zbawienie! Krzye nasze zamienia w kotwice!

Alleluja! — raz pora bije grom wród trzasku!

Amen! — w oskotach echa hucz byskawice!

Sowo „Ju!" nie do wiary, w nicprzeczutym blasku

Dzwoni, jak tryumfalny huragan oklasku!
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ODWIL





Topniej lody!

Po wojennej, trzeciej

Zimie, mronymi najostrzejszej chody,

Tak nieskoczenie cikiej, twardej, du^^icj,

Odwil si wieci, wraz z wiatrem, co leci

Z Pókuli Diugicj!

Lody topniej,

Po trzeciej, wojennej

Zimie, wraz z wskrzes Wolnoci nadziej,

Co ku Ldowi Staremu przylata

Z za mórz dalekich, jak ptak przedwiosellny,

Z Nowego wiata!

Odwil zawiewa.

Najdroszy z zwiastunów:

Odyjcie, any i rzeki i drzewa!

Taje na skrzepycli pól i k kobiercach.

Które czerniej z pod nienych caunów
I — taje w sercach!

Przedziwna chwila!

Luty ucisk grudnia

Leje! wiat cay zmienia si, przesila,

Tchnie z wszech stron naraz prd rzewicej moc:
Wieje z Zachodu, Wschodu, od PoudnJa
I od Pónocy!
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Jednak, cho pora,

Nierycho przybywa

Wiosna, jak gdyby jawi si nieskora.

Zda si, nie pieszy, ociga si, czeka,

Ona, tak zawsze prdka, niecierpliwa.

Spónia si, . zwleka..

Czemu si waha?

Rzekby, e, o dziwy!

Pierwszy raz siebie boi si i stracha:

Jakby litosn bardziej bya zima

I miociwszym mróz srogi, co niwy

Pod niegiem trzyma.

Pocó odkryje

W nagoci ohydnej.

Na czego widok serce w piersi wyje?

Zniszczone pola, zgliszcza chat, zgorzele,

Ndz, co wziy j w pochów niewidny

Przeczyste biele...

Pocó odsoni

To, co kryj niegi?

Szczty dzia, wozów, cierwo padych koni,

onierskie ciaa, cae z jednej rany.

Zoone rzdem przy sobie w szeregi,

W mierci organy.

Wiosno! Okropne

S twe oziminy.

Widne przez ciemnych pól lachy roztopne:
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Strzaskane bronie, zagodzone wioski.

Gnijce zwoki, zwglone ruiny!

To twe pierwiosnki?

A ci pod ziemi,

— Dzisiaj proch popielny, —
Co zapomniani, bezimienni drzemi!

Trawy s, jak ich spojrzenia z pod darni,

Perlista rosa, jak ich pot miertelny.

Lany w mczarni.

Czy si nie zdaje.

e s. pene duchów
Podziemnych — pola te, drogi, rozstaje?

O, straszne trupów bezsennych czuwanie

Pchie napitych podsuchów, nasuchów:

Czyli si stanie!?

Czyli si stanie!

Za ich ból i mki.
Za ich ofiary, katusze, konanie!

Wiosno, co lkasz si swego widoku!

Wiosno, czy w tobie, czyli w nas te lki?
Powcignij kroku!

Z Zachodu, z Wschodu,
Z Poudnia, z Pónocy,
Z odwil, która rozkuwa wi lodu,

Przylata zbawcza Nowina Wolnoci,
Której od wieku czekali prorocy

I sercem proci.
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A rado nasza

Jake dziwnie cicha!

Cho przyrzeczona nam wolnoci czasza,

Milczenie bierze j z doni ssiada,

Jakby si bano, e gdzie zdrada czyha,

e czyha zdrada!

Zda si tsknota

W zalklym odporze

Nie mie wej w tajne obietnicy wrota!

Cho posyszaa nas wolnym narodem.

Nadzieja lka si siebie, e moe
Sta si zawodem!

Bo z nizin, z dou
Czy syszycie gwary?

Pomruk szemrania z sykaniem pospou...

Jakie dwuznaczne i wykrtne wargi

O dech swobody zaczynaj swary.

Wzniecaj targi.

Szepty rozliczne

Uprzejmej obudy
Wie przeuwaj w sowa poowiczne!

O, gniewie wity piorun w ustach zbud mi,

Na tych, co brami chc nam by, cho wprzódy
Nie chc by ludmi!

W serc naszych wiosn,

Srog zimy paszcz
Na kwiaty modej wolnoci radosne
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ziej i mrozem lodowatym zibi
Ci, którzy lew rk mikko gaszcz.

Gdy praw gnbi!

I gdy w godzinie,

Co cud chce zogromnie,

Dusza zapragnaby w czuciu i w czynie

Z yciem pogodzi si, z win je rozgrzeszy.

Wszystkim przebaczy, wszystkich krzywd zapomnie,

Z ludy si zrzeszy;

Gdyby si chciao

Pier na wiat rozszerzy.

Do serca ziemi t przycisn ca
I dzikczynienia hymn w niebiosa piewa;
Ach! musie wtpi, nic ufa, nie \sier/y

1 podejrzewa!

Kiedy w nas, Soce,
W upojnym zachwycie

Wyzwolisz szczsnych ez róda gorce
Z pod srogich lodów, bymy na swej glebie

Pobogosawi wreszcie mogli ycie,

Los, wiat i siebie!
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PRZEOM

Tcza ez i krwi. lO





Urodziy siq te dziwy Bój^ wie skd!
l-5ylo ju le okropnie, ponad miart;!

Rozpacz Boga wzywaa przed sd,

Co zda si guchy na Iiól i ofiar!

I wal sig gmacliy, które stawiay wieki

1 powstaj gmacliy, które wieki burzyy!

Podnosz si z bezwadu kaleki,

Chodz wasncmi si-y!

Padsj w proch tronami wywyszeni
I podwignici s nicwolni i niscy!

Zo przegnio u wasnych korzeni!

Rzecz si staa wiksza, ni my wszyscy!

Przesilaj si wieki w jednej godzinie!

Rosn zdarzenia ludzkiej nieznane pamici!

Tyranja ginie!

Wolno swój tryumf wici!

Przyszy na wiat potworne burze i wichrzyce,

Urodzone w dusz najtajniejszej otchani!

Z podziemnych mroków ukazuj lice

Olbrzymowie nowi i nieznani!
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Zadray zbudowane na twardej opoce

Gwat, bezprawie, obuda, dwulico!
Stulecia zgromadziy swe wszystkie przemoce,

Aby wyliaza ichi podoi i nico!

Przetarto nam oczy krwi ros.

Zadzwoniono nam spiem na jutrzni!

Zwyciaj azarze na^o i boso,

Jak trzciny pokoniy im ni wrogie wócznie!

Na wolno dzwoni w caym wiecie!

Staje si rzecz przez nikogo nie niona!

Osty polne rodz róy kwiecie,

Krzak cierniowy rodzi winne grona!

Zwycia Duch bez dziaa i karabinu!

Gnbiciele id gnbionych oswobodzi!
I to jest kltwa zego czynu,

e musi dzisiaj dobro rodzi!

Dopenia si czasów cierpliwo!

Krew i ogie wrzody ziemi lecz!

Przemówia gono Sprawiedliwo!
Ucinionym Bóg pieszy z odsiecz I
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GNIEW SPRAWIEDLIWY





I.

Gniew, który vstizasn krwawy tron Biiiego Cara,

Wyrok swój przeciw niemu zwróci, jak miecz srogi!

Na gowach miaf.l zakwity czerwone poogi

I w doni Buntu pieni si Wolnoci czara.

Anioy oszalae, z krzykiem, z dzwonów trwogi

Wylatuj i spenia si sd wieków: kara!

Po stuletnini letargu budzi si Ofiara,

Krwi ulice rumieni si i domów progi.

Id Cyklopy pracy, którym Tum na imi.

Czyni czarncmi domi swe dzieo olbrzyn.ie.

Parn krwi ociekaj ich cinite pieci.

Rzucili, co kochaj i z niem rozpacz

Nad bezlitoci wasnych rk w sercu swcm paczi,

Cinac, jakby irn nigdy nie nio si szczcie.
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II.

o, bracie robotniku, z motem i w fartuchu!

Wulkanem s warsztaty i kopalnie ciemne.

Gniotce jarzmo pracy i zoto nikczemne

Brzemieniem na twej myli leay i duchu.

Lecz dusza twa u soca bya na podsuchu

I zaraliwe wiato wniosa w twe podziemne

Nory i rozptaa twe donie najemne...

Zbledli, którzy trzymali ciebie na acuchu!

Rami swoje, nabrzmiae si w araclr hucisk.

Wznie i sd krwi wyrokiem niewol i ucisk

I tych, co gnuno swoj tuczyli twym potem.

Za do chwytaj ciebie i uciskiem bratnim

Zw ucisk ten. Wiedz! Dzier j skurczem ostatnim

Strachu, wid/c, e gronym uzbrojona motem!
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III.

Jak Mojesz za ognistym wiata idc slupem,

Grozisz wzniesion doni ciemnoci potdze,

Siejc wkoo sieroctwa i wdowiestwa ndz
I bruki miast okrfpnym zacielajc trupem.

A mier w swej zaczajonej, podstpnej wóczdze
Odchodzi z codzie nowym, cigle wieym upem.
Jake potwornym pocliód swój pacisz okupem.

Który Los w przeznaczenia czarnej pisze ksidze.

O, gorzkie, opakane, niecofnione niwo!
Jak straszne soki poj groz sprawiedliw!

Krwawem winem nasika twa czerwona chusta!

Ale woae: Wolno! I gdy w Przyszo Now
ód nas powiezie, bdzie to najwitsze sov/().

Jak zoty obol, kladzion umaremu ,v usta.
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JAK POLSKA PRZETRWAA





I po wszystkicm, co na Polsk zieniicj

Spado, aby wytraci jej plemi,

Przyszed wreszcie docisk ostateczny.

Na kraj niegdy pszeniczny i mleczny,

Straszn wojn, co morzy i niszczy.

Zamieniony w cmentarz i stos zgliszczy,

Przysza, zda si, zguba niezawodna

I le byo ju nazbyt, a do dna.

Kb chmur w niebie dary hukiem dziaa,

A na ziemi kule rway ciaa.

I w tej Polsce z ywych wyludnionej.

Zaludnionej przez groby i zgony.

Po dopustach w^ysiedle i branki,

Od wieczorów smutniejsze poranki

Dzie wszczynay, co, cho lni, nie wieci

Tumom kobiet i starców i dzieci:

Bo nie byo nadziei ju z nieba,

A na ziemi brako ustom chleba

I do ndzy skupionej w chaupie

Jo wglda widmo godu trupie.

Poród czarnej klc;ski i rozgroniu

Wzi do pracy nie byo si komu.
Wie pug w pole lece odogiem.

Chyba psem si pooy pod progiem
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I z wyrzutem wznoszc w niebo lica,

Zdycha, wyjc, jak pies do ksiyca.
Nigdzie po wsiach chudoby do orki,

Z siewnych ziaren wypróniono worki

A i wróble ucieky z poddaszy.

Li caunki zostay Judaszy,

Które kada obudy dwulico.
mier zostaa jedynie i nico.
Nie zostay, by opaka zgony,

Nawet zdjte, zabrane precz dzwony.

I wród nocy niedoli i mki
Jeno guche wodziy si jki

Nad sklecone ze szcztków chat szatry,

Usyszay ten jk polne wiatry,

Przykucnite i skupione w suchu

Na rozwirzchu kdy i wydmuchu,
Przyciszone w przylgach i zaczaj ach.

Po manowcach, pustkach i rozstajach.

I pytay zbiegajc si w tumie:

„Któ to od nas smutniej paka umie?

Któ to nas chce przecign westchnieniem,

Które wstrzniem ska, nie sumieniem,

Wykarmione rzek i lasów paczem.?

Poczem jcz tak i kaj za czem?

Za swobod lud ten tskni, szlocha?

Któ j bardziej, ni my, wichry, kocha, '

Co si nigdy do pta nie nagn?
Rozumiemy, jak bardzo jej pragn!
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Lecz gdzie me ich? Gdzie ich zastpy?

Ich pukami jedynymi — spy.

Co im dziobem skrwawione rw ciaa...

Gdzie bagnety ich, gdzie s ich dziaa?

Damy zgin im, umrze w niemocy,

My, swobodni wiatrowi c wysocy.

Comy spali, po plsach i tanach,

Na ich sianych mikkicm zboem anach?
Comy z dum icli zgonów i narodze
Nauczyli si dugich zawodze,
A wród ciepej, wonnej nocy letniej.

Tsknych kwile ich gli i fletni?"

I rozbiegy si w nocnej ciemnoci
Wiatry pene trwogi i litoci,

By ratunku szuka i wspomogi.

Na gocice pognay i drogi.

Na rozstaje i bdne bezdroe.

Kdy stoj wszdy Mki Boe:
Chrystusowie na krzyach skrwawieni

W mce cierni, gwodzi i ocieni,

Chcc, w rozwarte na dwa wiata koce
Rce, uj t zem, — jej obroc,
Jej obroc jedyni, niemylni.

Lecz wiekami przybici bezsilni.

Dzi jedyni me tej zicmicy.

Mczennikom bratni Mczennicy.

Czy od jków krainy tej caej?

Czy od wichrów? — bo bardzo spróchnialj
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I mchy pleni zielon je zjady —
Krzye drgny... I gwodzie wypady
Z nóg i ramion rozbitych bez siy...

I pnie krzyów si nisko skoniy,

A z kadego pod cierniem korony,

Zstpi cicho jeden Umczony
I podnoszc udrczone czoo,

Z wielkim smutkiem rozziera si wkoo...

I w pomioków pónocnych aobie
Z wszech stron Polski jli i ku sobie

Chrystusowie z przeciwnych oddali.

A si razem zeszli i zebrali

W pustem polu, pod najlichsz wiosk
I tak z sob radzi jli z trosk:

„Jake lud ten podoa swej mce.
Gdy robocze zabrano mu rce?
Ma ten wielki ywiciel narodu

W Zmartwychwstania czas umiera z godu?
Los im Jutro ich krwi si przesili.

Winy ojców swoich odkupili.

Wierni witej swej wiary potdze
W czujnem sercu, w mowie i w siermidze.

W przeladowa godzinach nie bladli.

Lecz na piersiach znaki krzya kadli,

Czyli przyszy uciski czy rugi:

Oto wieczne ich Krzye Zasugi!

Gdy wiat szala w nieprawoci pysze.

Mieli w sobie prostot i cisz.
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l^oja/ Bo ywili w swcin onie

W przykazaniach yjc i w Zakonie,

Te pokorne i cierpliwe chopy
Caowaniem zuyy nam stopy,

Wygadziy usty nasze wieki!

wit wolnoci ich ju niedaleki,

Ju ni w dalach Nowe Zorze przd.
Gdy przetrwaj t chwil, y hd!...

Oddawali nam niskie pokony
Mówic: „Niechaj bdzie pochwalony!"

Wic za mio, co mamy w tym ludzie,

W pracy dla nich ugnijmy si w truilzie.

ask dzisiaj ich nasz obdarzmy,

W braku woów obarczmy si jarzmy.

e w nas mieli sw ca nadziej,

W braku koni wómy na si szlejc.

Ziemi si swych dawali ostatek.

Na chleb czarny i Hostji opatek,

Wic, z pobonej ich dane nam wf)li.

Ziarno dzisiaj oddajmy ich roli.

Niech ich, wiernych, nasz trud ponakarmia,

Wszak jest wojsko nas, Chrystusów armja!"

Pokonili si w pas a do ziemi

I, jak chopi, krokami cikimi
Po wszcj Polsce rozeszli si skrycie.

O, wy, którzy w cuda nic wierzycie.

Cze li ywic dla okcia i miarki!

Tcfiza, lez knvi. U 16^



Nie widzieli tego niedowiarki,

Którym ycia bieg znacz zegarJ^

Lecz widzieli ludzie prostej wiary,

Lecz widziay chopita i chopki,

Jak suyli chatom za parobki

Chrystusowie, ci sami, ci sami.

Co wisieli krzyem nad drogami

I tej nocy zaprzgli si w pugi,

Orzc skrycie zagony i smugi.

Siali ziarno, ocierajc twarze,

Niby proci, wiejscy gospodarze.

I gdy trud swój skoczyli po myli,

Nim wit, znikli i znowu zawih
Po wszej Polsce, w dalach i pobliach.

Nad drogami, na swych dawnych krzyach,

W tajemniczej kryjc niepoznace.

Jak zbawcz wykonali prac.

Mczenników przyziemnej krwawicy

Wyrczyli Krzya Mczennicy,
Aby ducha potg, nie ciaa,

Polska wszystko przetrwaa i wstaa.

I kto ujrzysz — gdy wiosna powróci

I przylony ptak znowu zanuci

I znów kwiaty pokojem zakwitn —
Barw w zbou krwaw i bkitn:
Pomnij, czyich przcchodów to znaki.

Bo z Chrystusa krwawych potów maki

Wzrosy w zotych zbó fali bogatej,

A z ez jego litoci — bawaty.
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POLSKO, NIE JESTE Ty JU
NIEWOLNIC

IV





Polsko, nie jeste ty ju niewolnic!

acuch twych kajdan stal si tym acuchem,
Na którym z lochu, co by tw stolic

Lat sto, swym wasnym dwigna si duchem.

Nie przyszy ciebie poprze karabiny.

Ni wiody za ci bój komety w niebie,

Ni z jakubowej zstpiy drabiny

W pomoc Anioy. Powstaa przez siebie!

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia,

Z ludów jedyny ty lud czystych doni.

Co swych zaborców zdumieniem oniemia,

e tem zwycia jeno, e si broni.

Ducha wspomnieniem ich ci nie rozsierdz,

ya mioci, nie za zemsty odem,
Cho serce twardsze masz, ni Flandrji twierdze.

Co ci przyznano nowym pruskim hodem.

Ty, bronic siebie wbrew wszelkiej nadziei,

Bronia jeno od czarnej rozpaczy

Wiary, e wolno, prawo, moc idei

Nic jest czczym wiatrem ust, ale co znaczy.
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Duchow broni walczya i zbroj,

któr pka kady cios obuchem.

Wic dzi myl kad podó «iemi swoj
1 kad ziemi swej pid nakryj duchem.

adne ci miana nad to nic zaszczyc.

Co by nie mogo przez wiek tw ozdob!

Polsko, nie jeste ty ju niewolnic!

Lecz czem najwikszem, czem by mona: Sob!
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JESTEMY TAM





Jestemy tam. Nas tutaj niema wcale,

Cho tu nam patrz ludzie twarz w twarz,

Jestemy tam, gdzie sinomodrc dale

Kusz nam dusze i wzrok cign nasz.

Jestemy wszyscy daleko, daleko,

Za siódm gór, za dziewit rzek.

Jestemy tam. Cho tutaj dzie powszedni

Chleb codzieri twardszy w donie kladzi'; nam.

My godni jeuo tsknot przepowiedni

U swych ojczystych myl stoim bram

I gdy wieczorem oczy zamykamy,
Bijemy seicem do rodzinnej bramy.

.Jestemy tam, gdzie poród pól zakrcln

Woln granic pierwszy wolny pug.

Gdzie z ran wojennych ozdrowiay ciela

Xa zgliszczach kadzie nowej chaty próg,

Cidzie bocian, %\iosny nioscy pociech,

Gnia«dem swem wie koronuje strzech.
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Jestemy tam. Chocia dzie jasnolicy

Tu nas v/inieszanych w obcy widzi tum,
Noc nas zastaje duchem u granicy

Wsuchanych w wiatru rodzinnego szum,

Co nam ojczyzny niesie wolne imi,

Wspartym tsknot o kije pielgrzymie.
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1914—1917





Naduyli sów wielkich! W zezujcej, krtej

Mowie, co zarazia trdem prawdy wntrze,

Jak liczmany rzucili hasa przenajwitsze

Dla celów gry szalbierczcj, dla chytrej przynty.

Z trzech stron krzyknli: Wolno! Xa najwyszem
[pitrze

Wie zatknli swobody sztandar rozwinity,

By potem wytoczonej krwi ciemnymi mty
Zgasi wskrzeslych zapaów ognie najgortsze.

Lecz przeciw wasnej piersi zdradnych dobrodziejów

Obróci si karczcy, tajny palec dziejów

I upiór wywoany wsta z pomroków toni.

I Janusowa posta zbudzonej Wolnoci,
Zwracajc ku nam jasn twarz Sprawiedliwoci,

Patrzy na witokradców obliczem Ironji.
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o FRANCJO





o, Francjo, Rewolucji szlachetna kolebko!

Zdradzaa ty myl wasn i nas w wieku cigu.

Zbywajc nas ostronych wykrtów odczepk.

Zalepiona w wygodzie i w zotym szelgu.

Dopiero dzi braterstwem jeste gona wielce

I wyznajesz wolnoci wszech ludowej wiar,

Kiedy runy czczone przez tw trwog Cielce,

Kiedy w kurzawie le wiata boki stare.

Rzymie Piotrowy! Ty, co sam wzrose ofiar!

Wypare si nas nieraz, cho bye powinien

Wiecznie sam nieustann by ofiarn czar
I la w ni krew za prawd z y czerwonych rynien.

Dzi bierzesz nas w opiek wzniosie i serdecznie

I dajesz nam ojcowskie swe bogosawienia,

Kiedy wolno przyznawa ludom — jest bezpiecznie

I jeno niewolnikiem jeste powodzenia.

O, Francjo! Gos wyrzutu to twojego brata.

Który, kiedy byt gnbion knutem i elazem.

Cierpia sam, a dzi mio ma caego wiata.

Gdy miowa jest czasu korzystnym rozkazem.

Kociele-Matko! al to wiernego ci syna.

Którego kocha baa- si, gdy marnia w klsce
I dopiero dzi pier. twa przygarnia matczyna
Syna-ndzarza, kiedy wyrós na zwycizc.
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DZIECI OOWIU
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Kruszec ciemny, podatny, jak mózg dzieci, oów,
Jest ich kruszcem: olnierzyka-pionka

Daje polom bitewnym domowych ich stoów.

Ze jest matka abecada, czcionka:

Raz niby hak, taz ja je. to znów rogi woów,
Cigle zmienna, jak nogi pajka.

By pustot ochoty dziecicej, zbyt szczerej

I swawolne umierzy wybryki,

Gdy znuyy nas z trudem czytane litery.

Oowiane do gry onierzyki
Stawiano nam na stole i milky kart szmery-

I wojenne sprawialimy szyki.

Zielone, poche lata! Myl: ksiyc na nowiu!

Kady czule te chwile pamitasz.

Czas dzielio si midzy onierzy z oowiu
I uszaty w rogach elementarz

1 rado bya wielka: tych drobnych wojsk mrowiu
Rze gotowa bezkrwaw i cmentarz!

Lecz có to? Czy z niewinnej i pustej zabawy
Gra si wszcza powanego kroju?

Zaiste, obd walki rozpta si krwawy
I naprawd kipi zamt boju!

Chyba na wiat, zajty rozumnemi spraw}-,

Z dziecinnego si wymkn pokoju!
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Jednak przebóg! W tej dzikiej wojennej zamieci

Nie s dziemi wojsk owych szeregi!

O, ostatnie, najstarsze, najmdrsze z stuleci!

Zdziecinnienia osiglo-c brzegi?

To, co samo wygnao do izby dla dzieci.

Dzi twe wszystkie pochania zabiegi!

Có to za pszczoy brzcz na skrwawionem polu?

Jakie miody w jakie nios ule?

To roznosz zatruty miód mierci i bólu

Obkane, puszczone w lot kule!

Ulami ich s piersi czowiecze w okolu,

A wysali je ojce kul, króle!

Hej, pomazacy tronów, bo krwi pomazani,

Skpi zmarym wiconych olejów!

Snad obmierza wam czcionka, która zbrodnie gani.

Czcionka waszych ksig i kaznodziejów!

Ugnietlicie z niej kul, która ludzi rani

I umierca, bliniaczka szalejów!

Hej, niedo dbali ludzie, niedo czcionek lali

I zostao za duo oowiu...

Przeto le dzi krwawi i le tak biali

Na zbó sianych przez siebie wezgowiu,

Bo króle oów w lufy nabili ze stali,

Bi-zabija zawsze w pogotowiu.
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Heje, kulo, ty czcionko spaczona, zbkana,
Pisz czerwon krwi, co ci bój kae!

Kart ziemia jest caia, posok zalana.

Literami te trupy-ndzarze...

Zadrycie, kiedy ksiga bdzie zapisana,

Hej, królowie, szaleni drukarze!

Nue, dzieci oowiu, wymowne krwi kule!

Uczcie ludy mdroci w tym boju!

Niech zostanie odbity w pamici bibule

Ten rkopis starego ustroju...

A wiat, skrywszy onierzy w drewnianej szkatule.

Zamknie króle w dziecinnym pokoju!
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PRZEJD CIGNCE ACUCHEM





Przejd cijjnce acuchem zbyt dugim,

Przemin czasy cikich losu chlosta

I Jutro powie jednym: „Precz!", a drugim

Powie: „Pozosta!"

Tych, co wizali przyjanie, przymierza

Po to jedynie, by byy niezgody.

Aeby rzuca, jak zwierz na zwierza —
Cae narody;

Tych, co sprawili, e nicnaruszonem

Li to zostao, co ziemi bezwiedn
Dzieli, e wiat dzi, który by zagonem

Jest miedz jedn;

Tych, którzy ludzko chcieli skry w tornistrze.

Przepdzi Jutro wami Eumenid,

By nie widziao ich soce najczystsze..

Gdy wstpi w zenit!

Przelec gór Huny i Mongoy,
A my, jak kosy pod wiatru powianiem,

Ugici nisko, podniesiem si czoy
I prostsi wstaniem!
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w RyTM SERCA





I. PIEW POWOJENNY.

Wstrznijmy w doniach swych wysokie wócznie, na któ-

rych, jak rude pomienie, lni pod gwiazdami ostrza

miedziane;

Wstrznijmy je pora ostatni, jak wstrzsa si na poegna-
nie do druha wiernego, co towarzyszy nam dujio

w drodze trudnej i niebezpiecznej;

A potern wetknijmy je w ziemi, ostrzami w dó, jak gasi

si gromnice po pogrzebowym obrzdzie;

Albowiem kroczylimy z niemi przez niezliczone pola bitew,

groni sprawcy zgonów, mogi i cmentarzy.

I u spokojnego ogniska zapomnianego pasterza zapalmy u-
czywa sosnoN\e i smolne pochodnie

I rozwicmy niemi mroczne doliny, lece w przeraenfu,

guszy i martwocie;

Albowiem oniemilimy ich piewy weselne i koysanki ryt-

micznym tupotem naszych wojennych pochodów,

Siejc cienie smutku i aoby w zaciszne sioa i chaty,

w ogrody i sady.
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I z pochodniami wstpmy na szczyty gór, gdzie stercz ska-

y wysokie i twarde, jak dusze wojowników;

Bowiem zbyt dugo koclialimy jeno waleczno i SaM-^,

która jest wysoka i twarda, jak gane szczyty gór;

Wstpmy na skaliste wierzchoki, by czeka tam brzasku

nowej Jutrzenki

I mie, w obliczu Wschodzcego Soca, dum i twardo
szczytów pod stopami swemi.

I gdy schodzi bdziemy w wietle Dnia w kwietne doliny,

wycignijmy przed si niezbrojne rce nasze, ruchem

tych, co zbyt dugo omackiem szukali drogi w ciem-

nociach, albowiem bylimy zbyt dugo bdzcymi
w mroku

I ten ruch lepców uczymy ruchem bogosawicych i da-

rzcych, którzy przejrzeli;

Wycignijmy prosto przed si rce i niemy w nich przysze

czyny nasze, jak dzieci nios chleb i owoce przecho-

dzcym mimo chat wdrowcom;
Wycignijmy przed si rce nasze, podniemy czyny nasze

na wysoko serca.
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II. OWOCE.

Pjtrzc na owoce czynów naszych, musimy w dó pochyla
gowy, albowiem wojownikami jestemy i trupy na

wznak obalone s rk naszych plonem.

Ilekro wzniesie si w gór miecz dzielny, upada w dó co
z wielkich skarbów ycia: czowiek i dzieo czowieka.

Donie nasze, nauczone cfska jeno rkoje miecza, od-

wyky od ucisków zgody i przyjani.

O, wojownicy! W dniach dawnych pokoju wznosilimy
gowy do góry, patrzc na rae owoce sadów naszych.

O, wojownicy! Zawiemy miecze swe w ofierze na gru-

szach i jaboniach, by przebaga obraone duchy za-

niedbanych, spokojnych sadów naszych.

Przyuczmy donie nasze do ucisków braterstwa i przy-

mierza.

Uczymy acuch z rk naszych i otoczmy koem sad w któ-

rym pokój mieszka, aby nie wesza we wa i nie-

zgoda, jak zodziej, co wchodzi noc przez wyom
w murze ogrodu.

Otoczmy zgodnym krgiem sad wolnoci naszej.

I w miar, jak rdza rumieni bdzie nasze miecze, ra-
oci rumieni si bd owoce naszych sadów.
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III. POWRÓT.

Kiedy po dniach zw>'ciskich bojów, o wojownicy, wraca
bdziecie z pól bitw3% stratowanych, zrytych i bez-

zichiych, jak wieo sypane mogiy,

Gdy gorzka wam bdzie pami mierciononej Sawy, któ-

ra ma barw krwi i krwi i krwi:

Porzucone, spokojne sioa wasze nie powitaj was wyrzutem,

lecz w przyjciu ich poznacie ich mio, dobro i a-
skawo.

Gdy wstpisz w kopców ojczystych granice, ka otoczy

ci wie zieleni: barw nadziei.

Gdy znuon drog> zaczerpniesz wody u rodzinnej studni,

dno jej odmiechnie si nieba bkitem: tchnieniem

spokoju.

Domowa strzecha zabynie ci zotem swej somy, jak wró-
b niwa i miodu pasieki.

A jeli sad twój ukae ci w socu swe krwawe owoce, nie

myl, e stawia ci przed oczy wczorajsze twoje czyny.

On czerwonymi owocami swymi przypomnie chce nam
wszystkirn serca, — e ich czas nadszed, czas, by,

jak owoce, byy wysokie, sodkie i poywne.
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OJCZyZNO NASZA

13'





Ojczyzno nasza,

Matko Bolesna!

Speniona czasza

ez i bezkresna

Mka stuleci,

Która ci trua!

Nad tob wieci
Wolna kopua!

Twe wite serce,

Gdzie wbite si
Przez trójmorderc
Siedm mieczy tkwio.
Na lud twój, który
U stóp Ci klczy,
Zlewa dzi z góry
Siedem barw Tczv!
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Nota.

Wszystkie utwory zawarte w niniejszej ksice
powstay w latach obecnej wiatowej Wojny z wy
jtkiem nieobjtych dotd adnym zbiorem trzech

sonetów pod tytuem „Gniew Sprawiedliwy", po-

chodzcych z roku 1905 i wczonych tu da pokre-

wiestwa tonu i treci.

„U. Skajskiej Bramy" wiersze 19—84 odtwarzaj

ustp z VI ksigi Iliady.
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